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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της 39ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  ∆εκεµβρίου 2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   29 η  ∆εκεµβρίου   του έτους 2017, ηµέρα    Παρασκευή      και ώρα  10:00  το πρωί  , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ    41090/22 -12-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν 
παρόντες τα  έξι     (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                                    
2.   Ανουσάκης Νικόλαος (Αποχώρησε µετά την 338/2017 απόφαση)                           Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                         
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                            ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                           
4.   Κωνσταντάκης Άγγελος ( προσήλθε στην 338/2017 απόφαση)                                           Παπαδάτος Νικόλαος                                                              
5.  Μοσχονάς Αλέξανδρος Αναπληρωµατικό Μέλος-(Αποχώρησε µετά την 339/2017 απόφαση)                                                                                                                                                           
6.  Κουρκουµέλης Ηλίας  
7. Μιχαλάτος Θεόφιλος (Αποχώρησε µετά την 339/2017 απόφαση)     
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   335  / 2017                                                                  Α∆Α: 7ΖΥΧΩΕ5-ΦΜΩ      
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου  Πρακτικού   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την υπηρεσία «Εργασίες 
αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της Επιτροπής για την συζήτηση εκτός 
ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το Θέµα : Έγκριση 2ου  Πρακτικού   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για 
την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων»και ζητά από τα Μέλη της 
Επιτροπής να ψηφίσουν για την ένταξή του στην συζήτηση της  ηµερησίας διάταξης  . 
Αφού όλα τα Μέλη Ψηφίζουν για τον ορισµό του εν λόγω θέµατος ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ (Γαρµπή Σοφία - Ανουσάκης Νικόλαος - Νικόλαος –
Γκισγκίνης –Μασχονάς Αλέξανδρος-Κουρκουµέλης Ηλίας και Μιχαλάτος Θεόφιλος) έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆//νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το εν λόγω  θέµα : Έγκριση 2ου  Πρακτικού   
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση 
της φυσικής κοίτης των χειµάρρων»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 41387/ 28-12-2017  δεύτερο Πρακτικό  του εν λόγω 
διαγωνισµού   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   

Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω ∆εύτερου Πρακτικού της   Επιτροπής 
∆ιενέργειας του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών 

υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων» 
β) Tην ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης 
των χειµάρρων» και ειδικότερα για την ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ(ΟΜΑ∆Α) την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
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γ) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης 
των χειµάρρων» και ειδικότερα για την ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ (ΟΜΑ∆Α 2) την  ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓ. 
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ» 
 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Ανουσάκης Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος –Μασχονάς Αλέξανδρος-
Κουρκουµέλης Ηλίας και Μιχαλάτος Θεόφιλος.               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρο     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την µε αριθµ. 309 /2017 Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου (περί καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 
3) την  288/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
 Α∆Α: ΩΤ9ΤΩΕ5-ΛΝΥ 
 4)το  µε αρίθµ 38826 /5 -12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που  εγκρίθηκε µε 315/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
5) το  µε αρίθµ 41387 /28 -12-2017 ∆εύτερο  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την Έγκριση  στο σύνολό του   το µε αρίθµ. πρωτ.  41387 /28 -12-2017 ∆εύτερο  Πρακτικού ∆ιενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισµού   
επιλογής αναδόχου την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των 
χειµάρρων»  

Προϋπολογισµού 44.000,00 ευρώ € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ24%), 
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
της τιµής (χαµηλότερη τιµή).  
2. Την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των 
χειµάρρων» και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ(ΟΜΑ∆Α  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ » η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 36%, ήτοι προσφορά ποσού 12.382,40€(άνευ ΦΠΑ) και 15.354,17€(µε 
ΦΠΑ) . 
3) Την ανακήρυξη οριστικού  αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης 
των χειµάρρων» και ειδικότερα στη ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ (ΟΜΑ∆Α 2) την  ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ» η 
οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 51%, ήτοι προσφορά ποσού 7.898,80€(άνευ ΦΠΑ) και 9.794,51€(µε ΦΠΑ. 
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους συµµετέχοντες  εκτός των οριστικών αναδόχων .  
Κατά της  απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  336  / 2017                                                                        Α∆Α: ΨΠΠΙΩΕ5-ΛΦΗ 
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 Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018. 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 3ο 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 2018.»  ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  386  /2017 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 2018  , η Οικονοµική 
Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :                                

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 2018 
προϋπολογισµού 50.008,51 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».  
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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 21/11/2017 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 2018. (Από την προµέτρηση που έγινε µε βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι η απαιτούµενη ποσότητα 
παστεριωµένου γάλακτος ανά ηµέρα είναι 107 λίτρα για ισάριθµους δικαιούχους.) 

• Το µε α.π. 1423/19-09-2017 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 15 λίτρα για ισάριθµους δικαιούχους) 

• Το µε α.π. 2411/14-09-2017(28724/18-09-2017) 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 36/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών  
28. Την µε αριθ. 20/2017 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί ορισµού µελών Επιτροπής Ενστάσεων  
29. Την 386/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω 
συνοπτικού διαγωνισµού. 
30. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 58 & 59 
(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και την αριθ. 983/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Α/∆ηµάρχων 
31.Την αριθ. 000/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού, 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 
∆ήµου Κεφαλλονιας και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισµού 50.008,51 € (Πενήντα χιλιάδες οκτώ ευρώ και 
πενήντα ενός 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. 
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Τρίτη 16   Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00.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 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί 
της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την  16 η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ.. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την 
ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη 
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 
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 Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(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.Βαλλιάνου , ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ26713-60155/60153 , 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 σηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις 
περιπτώσεις του άρθρου 11 του ίδιου Νόµου. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16/01/2018 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ- ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού δήµου 
Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων  

CPV 15511100-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 50.008,51 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% 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1145/2016 

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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 
στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, το αργότερο µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 10:00 π.µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 
αποσφραγιστεί )ή στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , οδός Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και 
την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 15η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 µ.µ..  
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να 
αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της 
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την 15 η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 µ.µ.. Οι προσφορές αυτές θα 
επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις 
του παρόντος µέσα.  
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία , δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 16  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. 
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 
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).  
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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.  
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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.  
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• 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 31/12/2018 Το δικαίωµα προαίρεσης των φορέων ανάθεσης, µπορεί να ασκηθεί 
έως 31/12/2018, οπότε και λήγει η ισχύς της σύµβασης, µε τις επιφυλάξεις παράτασης ισχύος που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 µε δικαίωµα παράτασης δύο µηνών της διάρκειας της σύµβασης και χωρίς υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου της κάθε 
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.  
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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 
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 
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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.  
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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 στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της παρούσας δεν προβλέπεται 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 
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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. 
 
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 τους όρους της διακήρυξης του  συνοπτικού  διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια 
παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιας και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017 συνολικού 
προϋπολογισµού 50.008,51 € (Πενήντα χιλιάδες οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. & 
δικαιώµατος προαίρεσης 15% και  β) διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την  Τρίτη 16η   
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00.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  Τρίτη  16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ..   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή – Κουρκουµέλης Ηλίας – Ανουσάκης Νικόλαος –Μιχαλάτος Θεόφιλος –Γκισγκίνης Νικόλαος 
και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  386   /2017 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 του  συνοπτικού  διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη 
αναδόχου για την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιας και Νοµικών Προσώπων για το έτος 
2017 συνολικού προϋπολογισµού 50.008,51 € (Πενήντα χιλιάδες οκτώ ευρώ και πενήντα ενός 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 

 
2). Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Τρίτη 16  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00.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 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί 
της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την  Τρίτη  16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ.. (Προσφορά που κατατίθεται µετά 
την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη 
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την ∆ευτέρα 15  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 

 

3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
α. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
β. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr.  
γ. 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. 
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Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου 
διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
4.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση 
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  337 / 2017                                                                       Α∆Α: 6∆ΧΗΩΕ5-9ΘΤ                                              

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 4ο 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 2018.»  ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  390  /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού για την  
Προµήθεια  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 , η Οικονοµική 

Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
προϋπολογισµού 73.940,21    € ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα (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 αριθ. 36/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση της επιτροπής ∆ιενέργειας  
∆ιαγωνισµών Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
16.  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). 
17. 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 
18. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών  
19. Την 390/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό Τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω 
συνοπτικού διαγωνισµού, και την έγκριση της υπ.αριθµ.85/2017 µελέτης . 
 
20. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 58 & 59 
(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και την αριθ. 113/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς 
συγκεκριµένης αρµοδιότητας(άρθρο 87 παρ.1 κ' 3 
Ν. 3463/06 και άρθρο 59 παρ.1,2,6 & 7 Ν.3852/10) 
21.Την αριθ. 337/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού, 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

συνολικού προϋπολογισµού 73.940,21    € ευρώ (εβδοµήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα και είκοσι ένα), 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 
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ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2018 

20.6662.03 ποσό 14.000,00 

20.6662.02 ποσό 12.000,00 

20.6662.04 ποσό 8.000,00 
                         20.6662.05  ποσό 8.000,00 

20.6662.06  ποσό 8.000,00 
20.6662.07  ποσό 8.000,00 
20.6662.08  ποσό 8.000,00 

∆ήµος Κεφαλλονιάς  

20.6662.09  ποσό 8.000,00 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο και των 8 ΟΜΑ∆ΩΝ των  υπό προµήθεια ειδών. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00.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 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί 
της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 10:00 π.µ.. (Προσφορά που κατατίθεται µετά 
την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη 
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την  ∆ευτέρα 29/01/2018 και ώρα 15:00 
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 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 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 Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (τηλ. 26713-60155) 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.Βαλλιάνου , ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ26713-60155 , 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. 



 1635 

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 30-01-2018 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 

EL 623 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
 

CPV CPV: 31531000-7(Λαµπτήρες) & 31681410-0(Ηλεκτρολογικό Υλικό) 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ Προϋπολογισµός: 73.940,21 €  
 

∆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)  

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 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) & Εισφορά 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 
3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΠΑ 24% 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ        /2018 
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 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥ∆)άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)] 
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 
στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  το αργότερο µέχρι την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 
2018  και ώρα 10:00 π.µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 
αποσφραγιστεί )ή στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  , οδός Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και 
την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την ∆ευτέρα 29-01-2018 και ώρα 15:00 µ.µ..  
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς 
να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της 
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την ∆ευτέρα 29-01-2018  και ώρα 15:00 µ.µ.. Οι προσφορές αυτές θα 
επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις 
του παρόντος µέσα.  
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία  , δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 30 Ιανουαρίου 2018   και ώρα 10:00 π.µ.  
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 
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, 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.  
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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 προµήθειας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 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 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.  Συµπληρωµένο(στα πεδία που είναι απαραίτητο για την εν λόγω προµήθεια) 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. 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 
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Ζ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα 

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

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 , 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) ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση 
των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54  του Ν. 4412/2016. 
Σε κάθε περίπτωση για την προσκόµιση των ανωτέρω ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναµων πιστοποιητικών 
αποδεδειγµένα. 
 
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που φέρει και ο κύριος 
φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

 
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, 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 του Νοµικού Προσώπου, 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.  
 
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  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. 
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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.  

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

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

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

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

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και 
τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά 
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µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα 
έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρακάτω.  
 

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

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

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 
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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. Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να επαυξάνει, όταν και εφόσον κρίνει τούτο ως αναγκαίο, την ποσότητα του προς προµήθεια 
είδους, του αναδόχου υποχρεωµένου να εκτελέσει την προµήθεια όπως θα τροποποιείται, εφόσον η συνολική προκαλούµενη αύξηση δεν 
προκαλεί ούτε υπέρβαση της συνολικής συµβατικής δαπάνης της προµήθειας, ούτε, ιδίως, υπέρβαση της συνολικής εγκεκριµένης αρχικής 
πίστωσης για την παρούσα προµήθεια.  
18. 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 31/12/2018  ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων των υπό προµήθεια ειδών. . Ο 
∆ήµος Κεφαλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει  µονοµερώς τη σύµβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις 
ανάγκες και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη για το επόµενο έτος. 
 
 

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 παράδοσης 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  
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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 την αρµόδια οργανική µονάδα του 
Νοµικού Προσώπου. 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 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. Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά , κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας διοίκησης της σύµβασης προς 
τον ανάδοχο, σε εργάσιµη ηµέρα και ώρα. Αν η ηµέρα παράδοσης δεν είναι εργάσιµη τότε ως ηµέρα παράδοσης ορίζεται η αµέσως 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  Ο δε χρόνος παράδοσης που θα ορίζεται στην έγγραφη εντολή της υπηρεσίας διοίκησης της σύµβασης, 
δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε(5) ηµερών, ενώ θα λαµβάνεται υπόψη και αντικειµενικοί παράγοντες, όπως λ.χ.  η έδρα 
δραστηριοτήτων του αναδόχου και τα υπαρκτά πρόσφορα µέσα για την αποστολή των υπό προµήθεια ειδών προς την έδρα του 
Νοµικού προσώπου. 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. Η προµήθεια παραλαµβάνεται τµηµατικά. Συγκεκριµένα η αρµόδια υπηρεσία(επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου Κεφαλλήνιας) που 
παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της εκτέλεσης της σύµβασης και εκδίδει κάθε 
απαραίτητο έγγραφο για την παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
12. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια είδων σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
της σύµβασης χωρίς να µεταβληθεί το συνολικό οικονοµικό αντικείµενό της.   
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 



 1645 

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 διπλούν 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 
 

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) 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,  
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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 στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της παρούσας δεν προβλέπεται 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. 
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. 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 
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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. 
 
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 τους όρους της διακήρυξης του  συνοπτικού  διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

συνολικού προϋπολογισµού 73.940,21 €συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και  β) διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 10:00.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 Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 10:00 π.µ. 
Οι κ. κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος και Γκισγκίνης Νικόλαος αφού αναφέρουν ότι ‘έχει επαλειµµένως από τα προηγούµενα χρόνια  διαπιστωθεί ότι 
το ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας των λαµπτήρων δεν επαρκεί για να καλύψουν της ανάγκες όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου ,προτείνουν συγκεκριµένο  ποσό  να ανέλθει τουλάχιστον στις εκατό χιλιάδες ευρώ και ψηφίζουν την πρότασή τους , όσον αφορά  
τους όρους της διακήρυξης επειδή δεν έχουν εµπιστοσύνη στον τρόπο κατάρτισης τους  ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή – Κουρκουµέλης Ηλίας – Ανουσάκης Νικόλαος και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  390   /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας του  συνοπτικού  διαγωνισµού   , µε έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2018 συνολικού προϋπολογισµού 73.940,21   € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 

 
ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2018 

20.6662.03 ποσό 14.000,00 

20.6662.02 ποσό 12.000,00 

20.6662.04 ποσό 8.000,00 
                         20.6662.05  ποσό 8.000,00 

20.6662.06  ποσό 8.000,00 
20.6662.07  ποσό 8.000,00 
20.6662.08  ποσό 8.000,00 

∆ήµος Κεφαλλονιάς  

20.6662.09  ποσό 8.000,00 
 
2). Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο και των 8 ΟΜΑ∆ΩΝ των υπό προµήθεια ειδών. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00.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 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί 
της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 10:00 π.µ.. (Προσφορά που κατατίθεται µετά 
την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη 
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την  ∆ευτέρα 29/01/2018 και ώρα 15:00 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
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3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
α. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
β. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr.  
γ. 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. 
4.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση 
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  338 / 2017 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   29 η  ∆εκεµβρίου   του έτους 2017, ηµέρα    Παρασκευή      και ώρα  10:00  το πρωί  , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ    41090/22 -12-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν 
παρόντες τα  έξι     (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                                    
2.   Ανουσάκης Νικόλαος (Αποχώρησε µετά την 338/2017 απόφαση)    Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                           
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                     ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                           
4.   Κωνσταντάκης Άγγελος ( προσήλθε στην 338/2017 απόφαση)                   Παπαδάτος Νικόλαος                                                              
5.  Μοσχονάς Αλέξανδρος Αναπληρωµατικό Μέλος-(Αποχώρησε µετά την 339/2017 απόφαση)    )                                                                                                                                                        
6.  Κουρκουµέλης Ηλίας  
7. Μιχαλάτος Θεόφιλος (Αποχώρησε µετά την 339/2017 απόφαση)     
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 5ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.»  ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την 388  /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού για την  

Προµήθεια  Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το 
παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  

 
                                              
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ προϋπολογισµού 

73.742,80    € ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
 

 έχοντας υπόψιν:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα (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.  
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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 αριθ. 36/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση της επιτροπής ∆ιενέργειας  
∆ιαγωνισµών Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
16.  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). 
17. 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 
18. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών  
19. Την …/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό Τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω συνοπτικού 
διαγωνισµού, και την έγκριση της υπ.αριθµ.80/2017 µελέτης . 
 
20. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 58 & 59 
(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και την αριθ. 113/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς 
συγκεκριµένης αρµοδιότητας(άρθρο 87 παρ.1 κ' 3 
Ν. 3463/06 και άρθρο 59 παρ.1,2,6 & 7 Ν.3852/10) 
21.Την αριθ. …./2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού, 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
συνολικού προϋπολογισµού 73.742,80    € ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 

 
ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 

� Από τον ΚΑ. 30.7333.157 µε εγγεγραµµένη πίστωση  ύψους  
14.800,00 ευρώ 

� Από τον ΚΑ. 30.7333.161 µε εγγεγραµµένη πίστωση  ύψους   
6.000,00 ευρώ 

� Από τον ΚΑ. 30.7333.167 µε εγγεγραµµένη πίστωση  ύψους  
10.000,00 ευρώ 

� Από τον ΚΑ. 30.7333.168 µε εγγεγραµµένη πίστωση  ύψους  
9.100,95 ευρώ 

� Από τον ΚΑ. 30.7333.169 µε εγγεγραµµένη πίστωση  ύψους  
26.907,60 ευρώ 

� Από τον ΚΑ. 30.7333.170 µε εγγεγραµµένη πίστωση  ύψους  
7.000,00 ευρώ 

 

∆ήµος Κεφαλλονιάς  

 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές   για το σύνολο των οµάδων ή για µέρος αυτών  αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο  των  υπό 
προµήθεια ειδών της οµάδας. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την………….. και ώρα 10:00.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 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί 
της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την ……….. και ώρα 10:00 π.µ.. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω 
ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την ……….. και ώρα 15:00 
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 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.  
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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 Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (τηλ. 26713-60155) 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.Βαλλιάνου , ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ26713-60155 , 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. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ………………….. 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 

EL 623 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
CPV  14210000-6 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ Προϋπολογισµός: 73.742,80 €  

 
∆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)  
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 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) & Εισφορά 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 
3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΠΑ 24% 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1145/2016 
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 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥ∆)άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)] 
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 
στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  το αργότερο µέχρι την ……………… και ώρα 
10:00 π.µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 
αποσφραγιστεί )ή στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  , οδός Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και 
την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την ……………… 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 ………………. 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 ……………… και ώρα 10:00 π.µ.  
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 
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, 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.  
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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 προµήθειας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 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 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.  Συµπληρωµένο(στα πεδία που είναι απαραίτητο για την εν λόγω προµήθεια) 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. 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 
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Ζ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα 

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

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 , 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) ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση 
των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54  του Ν. 4412/2016. 
Σε κάθε περίπτωση για την προσκόµιση των ανωτέρω ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναµων πιστοποιητικών 
αποδεδειγµένα. 
 
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που φέρει και ο κύριος 
φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

 
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, 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 του Νοµικού Προσώπου, 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.  
 
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  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. 
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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) έκαστης 
οµάδας , 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.  

Αν η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι τα στοιχεία των τεχνικών Προδιαγραφών απαιτούν επισταµένο έλεγχο µπορεί τα ανωτέρω στάδια να 
πραγµατοποιηθούν σε ξεχωριστές δηµόσιες συνεδριάσεις. 
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 έκαστης οµάδας, 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 
 (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 
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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 

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

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

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

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

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και 
τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά 
µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
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3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα 
έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρακάτω.  
 

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

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες  έκαστης οµάδας µόνον, καθώς δεν προβλέπεται από το 
έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών των οµάδων 
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 δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή µετά την αξιολόγηση 
των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να 
υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 
Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 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.  
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12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
14. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 4  αυτής. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται 
στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 
διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο 
κείµενο της Σύµβασης  που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της 
προσφοράς του προµηθευτή.  
15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον ∆ήµαρχο.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Τεχνική Έκθεση της 
αρµόδιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

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

 
16. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
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 διάρκεια έξι µηνών  ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων των υπό προµήθεια ειδών. . Ο 
∆ήµος Κεφαλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει  µονοµερώς τη σύµβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις 
ανάγκες και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη για το επόµενο έτος. 
 

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 παράδοσης 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 την αρµόδια οργανική µονάδα του 
Νοµικού Προσώπου. 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.  
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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 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. Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά , κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας διοίκησης της σύµβασης προς 
τον ανάδοχο, σε εργάσιµη ηµέρα και ώρα. Αν η ηµέρα παράδοσης δεν είναι εργάσιµη τότε ως ηµέρα παράδοσης ορίζεται η αµέσως 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  Ο δε χρόνος παράδοσης που θα ορίζεται στην έγγραφη εντολή της υπηρεσίας διοίκησης της σύµβασης, 
δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε(5) ηµερών, ενώ θα λαµβάνεται υπόψη και αντικειµενικοί παράγοντες, όπως λ.χ.  η έδρα 
δραστηριοτήτων του αναδόχου και τα υπαρκτά πρόσφορα µέσα για την αποστολή των υπό προµήθεια ειδών προς την έδρα του 
Νοµικού προσώπου. 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. Η προµήθεια παραλαµβάνεται τµηµατικά. Συγκεκριµένα η αρµόδια υπηρεσία(επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου Κεφαλλήνιας) που 
παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της εκτέλεσης της σύµβασης και εκδίδει κάθε 
απαραίτητο έγγραφο για την παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
 
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. 

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 διπλούν 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  
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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 
 

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

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 β) 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) 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  
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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 στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της παρούσας δεν προβλέπεται 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. 
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. 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 
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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. 

 
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 τους όρους της διακήρυξης του  συνοπτικού  διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

συνολικού προϋπολογισµού 73.742,80 €συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
Ο κ . Μιχαλάτος Θεόφιλος αφού αναφέρει ότι επειδή  ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας των αδρανών υλικών  δεν επαρκεί για να 
καλύψουν της ανάγκες όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
 Ο κ.  Γκισγκίνης Νικόλαος αφού αναφέρει ότι επειδή  ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας των αδρανών υλικών  δεν επαρκεί για να 
καλύψουν της ανάγκες όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου και επειδή  όσον αφορά  τους όρους της διακήρυξης πιθανόν να υπάρχουν 
ζητήµατα δηλώνει ότι   ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή – Κουρκουµέλης Ηλίας – Ανουσάκης Νικόλαος – Κωνσταντάκης Άγγελος και Μοσχονάς 
Αλέξανδρος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  388  /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας του  συνοπτικού  διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣσυνολικού προϋπολογισµού 

73.742,80 €συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   339 / 2017                                                                                                              Α∆Α: Ψ5Η1ΩΕ5-65Ο 

ΘΕΜΑ :Έγκριση αναζήτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 6ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση αναζήτησης ποσών ως Αχρεωστήτως Καταβληθέντων»  
θέτει υπόψη της Επιτροπής  την  από 22-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένου  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
κ. Γεράσιµου Παυλάτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
προς την Οικονοµική Επιτροπή  

Έγκριση αναζήτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 
Στις 21/1/2015 η Τράπεζα Πειραιώς είχε επιδώσει στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς δυο επιστολές µε θέµα την καταβολή εκχωρούµενων απαιτήσεων σε τηρούµενο λογαριασµό 
του ενεχυριάζοντα. Με τις επιστολές µας ενηµέρωνε για τα δικαιώµατά της, κύρια και παρεπόµενα ως διάδοχος της εταιρείας Τράπεζας Κύπρου και εκδοχέας, σχετικά 
µε α) ποσό 217.000€ πλέον ΦΠΑ και τόκων υπερηµερίας, από την 1η πιστοποίηση εργασιών οδοποιίας του ∆ήµου Λειβαθούς ηµεροµηνίας 7-11-2008 έργου «ΕΡΓΑ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» και β) ποσό 305.462,18€ πλέον ΦΠΑ και τόκων υπερηµερίας, από την 2η πιστοποίηση εργασιών οδοποιίας του ∆ήµου Λειβαθούς 
ηµεροµηνίας 28-4-2009 για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ∆Α – ΤΟΙΧΕΙΑ».  
Τα δικαιώµατα από τους παραπάνω λογαριασµούς εκχωρήθηκαν στη τράπεζα από τις εταιρείες «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ» και «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντίστοιχα. 
Ακολούθως η Τράπεζα Πειραιώς επανήλθε στο θέµα µε τις υπ` αριθµ. 45491 & 45492/25-11-2015 επιστολές της και τέλος αποστέλλοντας στο ∆ήµο την υπ` 
αριθµ.40367/29-11-2016 Εξώδικη ∆ήλωση, Πρόσκληση ∆ιαµαρτυρία στη οποία δηλώνει ότι διατηρεί έναντι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς τις παραπάνω αναφερόµενες 
απαιτήσεις καλώντας τον να καταβάλλει άµεσα τα οφειλόµενα σε συγκεκριµένους λογαριασµούς των παραπάνω εταιρειών. 
Το χρονικό διάστηµα αυτό τόσο η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου όσο και η Οικονοµική Υπηρεσία, µε επιστολές τους είτε προς τη ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς, είτε 
προς την Τράπεζα Πειραιώς, είτε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε προς τη ∆ΟΥ που είχε την ταµειακή διαχείριση του πρώην ∆ήµου, διερεύνησαν την υπόθεση και 
διαπίστωσαν ότι τα χρηµατικά ποσά των εκχωρήσεων είχαν ενταλµατοποιηθεί στα ονόµατα των εταιρειών από τον πρώην ∆ήµο Λειβαθούς και εξοφληθεί µέσω της 
∆ΟΥ παρόλο που κατά δήλωση της τράπεζας και κατόπιν ελέγχου των υπηρεσιών, οι εκχωρήσεις είχαν νοµίµως κοινοποιηθεί στον πρώην ∆ήµο. Συγκεκριµένα το 
ποσό της εκχώρησης των 217.000,00€ είχε εξοφληθεί µε το Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής του πρώην δήµου Λειβαθούς 669 στις 31/12/2008 στην εταιρεία 
«Ι.Μαρούλης ΑΕ» και το ποσό των 363.500,00€ µε το Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής επίσης του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς 383 στις 14/7/2009 στην εταιρεία 
«Πρόµαχος ΑΕ». 
Με τις υπ` αριθµ. 10637/1-3-2016 και 10543/30-3-2016 επιστολές της η Οικονοµική Υπηρεσία ζήτησε από τις εταιρείες να µας γνωρίσουν µε ποιον τρόπο 
καταβλήθηκαν σε αυτές τα παραπάνω χρηµατικά ποσά και σε περίπτωση που κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασµό, σε ποιόν. Ζήτησε επίσης την προσκόµιση κάθε 
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στοιχείου από οιαδήποτε ενέργειά τους σε σχέση µε την εξόφληση των παραπάνω ποσών. Σηµειώνεται ότι στις 29/3/2016 µε το αριθµ.6832 έγγραφό της η Υπηρεσία 
ενηµέρωσε την Τράπεζα για το θέµα της εξόφλησης των απαιτήσεων στις συγκεκριµένες εταιρείες από τον πρώην ∆ήµο Λειβαθούς.  
Οι παραπάνω επιστολές αγνοήθηκαν και η υπηρεσία επανήλθε µετά την επίδοση της εξώδικης δήλωσης, µε τις υπ` αρίθµ.6570 & 6571/8-3-2017 επιστολές οι οποίες 
επίσης αγνοήθηκαν. 
Τελικώς µε τις υπ`αριθµ. 36438 & 36440/16-11-2017 η Οικονοµική Υπηρεσία απέστειλε προς τις εταιρείες όχληση για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 
των εκχωρούµενων απαιτήσεων ζητώντας βάσει της εξώδικης δήλωσης της Τράπεζας η οποία και διατηρεί έναντι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου την 
απαίτηση που απορρέει από τις παραπάνω πιστοποιήσεις, την απόδοση εντός δεκαπέντε ηµερών του σχετικού ποσού. Στην όχληση οι εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν 
µε κανένα τρόπο.  
Με βάση τα παραπάνω, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου να εγκρίνει την αναζήτηση των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ως ακολούθως : 
α) σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε χρεώστη την εταιρεία «Ι.Μαρούλης ΑΕ» για το 
ποσό των 217.000,00€ για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης. 
β) σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε χρεώστη την εταιρεία «Πρόµαχος ΑΕ» για το 
ποσό των 363.500,00€ για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης. 
Σηµειώνεται ότι ο φάκελος της υπόθεσης είναι στη διάθεση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου πριν αποφασίσει, να λάβει πλήρη γνώση. 

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών:  Γεράσιµος Ε.Παυλάτος 
                                               
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί το εν λόγω θέµα αφορά υπόθεση του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει τα παρακάτω  : Εµείς είδαµε την εισήγηση χθες το µεσηµέρι και την φέραµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 
απόγευµα για συζήτηση διότι µας φάνηκε περίεργο σε σχέση µε την συγκυρία των γεγονότων των τελευταίων ηµερών και είµαστε 
επιφυλακτικοί εάν λειτουργείτε σήµερα  µε σκοπό τον αποπροσανατολισµό  του κόσµου από τα κύρια προβλήµατα .Θεωρούµε υπεύθυνη  την 
∆ηµοτική Αρχή για την παραγραφή ευθύνης των αιρετών και δηλώνουµε ότι ο µόνος ωφεληµένος  είναι ο εν λόγω µεγαλοεργολάβος. 
Με βάση αυτήν την παραδοχή από ότι φαίνεται και εφόσον δεν διευθετηθεί και δεν το αποδεχθεί το θέµα η συγκεκριµένη επιχείρηση , η 
Τράπεζα Πειραιώς θα προσφύγει δικαστικά µε πιθανό αποτέλεσµα  οι µόνοι υπεύθυνοι που θα κληθούν να απολογηθούν και να αποδοθούν 
τυχόν ευθύνες θα είναι οι εργαζόµενοι . Εµείς αυτό το θεωρούµε πολιτικά απαράδεκτο. Ψηφίζουµε  την εισήγηση για την αναζήτηση των 
ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων των παραπάνω εταιριών  σύµφωνα µε το παραπάνω πλαίσιο και µε τις επιφυλάξεις που έχουµε 
εκφράσει. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία- Ηλίας Κουρκουµέλης –Κωνσταντάκης ‘Άγγελος και Μοσχονάς .  
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω  εισήγηση του Προϊσταµένου ∆/νσης Οικονοµικών   Υπηρεσιών του ∆ήµου  : 
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α)Εγκρίνει  την αναζήτηση των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ως ακολούθως : 
α) Την σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε χρεώστη την εταιρεία «Ι.Μαρούλης ΑΕ» για 
το ποσό των 217.000,00€ για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης. 
β) Την  σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε χρεώστη την εταιρεία «Πρόµαχος ΑΕ» για 
το ποσό των 363.500,00€ για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης (µε την σηµείωση η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου  να αναζητήσει για την εν λόγω εταιρία τα 
σηµερινά φορολογικά της στοιχεία)  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  340  / 2017 Α∆Α: 60Ψ9ΩΕ5-6ΚΨ 
ΘΕΜΑ :Έγκριση αναζήτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 7ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση αναζήτησης ποσών ως Αχρεωστήτως Καταβληθέντων»  
 θέτει υπόψη της Επιτροπής  την  από 22-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένου  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
κ. Γεράσιµου Παυλάτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
προς την Οικονοµική Επιτροπή  

Έγκριση αναζήτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 
Με τα έγγραφα 5617/1-3-2017, 17ΕΠΜ/28-3-2017 και 18ΕΜΠ/27-4-2017 το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας µας κοινοποίησε περιπτώσεις τριών επιδοµατούχων 
αντίστοιχα για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι αποδεδειγµένα εισέπραξαν όπως αναφέρει, αχρεωστήτως ποσά από προνοιακά επιδόµατα. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την αναζήτηση των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων όπως παρακάτω : 
α) Τ.Α. του Ν. µε Α.Μ 666 για επίδοµα βαριάς αναπηρίας, ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν 5.884,40€ για την περίοδο 7/4/2014 - 31/10/2015.  
Σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης. 
β) Ρ.Α του Ι. µε Α.Μ. 293 για επίδοµα βαριάς αναπηρίας, ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν 5.143,63€ για την περίοδο 18/4/2015 - 31/8/2016. 
Σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης. 
γ) Π.Κ. του Α µε Α.Μ.167 για επίδοµα βαριάς αναπηρίας, ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν 2.504,00€ για την περίοδο 1/6/2016 - 31/1/2017. 
Σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης. 

 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών:  Γεράσιµος Ε.Παυλάτος 

                                               
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος αφού επισηµαίνει  ότι σε αυτό το θέµα  µιλάµε να παρακρατηθεί το επίδοµα  σε  ανάπηρους ανθρώπους που 
προκειµένου να επιβιώσουν αναγκάστηκαν να εργαστούν για λίγο διάστηµα ,  δηλώνει ότι διαφωνούν πλήρως µε τον καταλογισµό των  
χρηµάτων αυτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψηφίζουν να µην κοπούν. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία- Ηλίας Κουρκουµέλης –Κωνσταντάκης ‘Άγγελος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω  εισήγηση του Προϊσταµένου ∆/νσης Οικονοµικών   Υπηρεσιών του ∆ήµου  : 
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α)Εγκρίνει  την αναζήτηση των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ως ακολούθως : 



 1665 

α) Τ.Α. του Ν. µε Α.Μ 666 για επίδοµα βαριάς αναπηρίας, ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν 5.884,40€ για την περίοδο 7/4/2014 - 31/10/2015.  
Σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης. 
β) Ρ.Α του Ι. µε Α.Μ. 293 για επίδοµα βαριάς αναπηρίας, ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν 5.143,63€ για την περίοδο 18/4/2015 - 31/8/2016. 
Σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης. 
γ) Π.Κ. του Α µε Α.Μ.167 για επίδοµα βαριάς αναπηρίας, ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν 2.504,00€ για την περίοδο 1/6/2016 - 31/1/2017. 
Σύνταξη Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια) από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για τις κατά ΚΕ∆Ε ενέργειες είσπραξης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  341  / 2017                                                                             Α∆Α: 6ΠΞ2ΩΕ5-620    

ΘΕΜΑ :Έγκριση αναζήτησης επιστροφής  ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 8ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση αναζήτησης ποσών ως Αχρεωστήτως Καταβληθέντων»  
 θέτει υπόψη της Επιτροπής  την  από 22-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένου  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
κ. Γεράσιµου Παυλάτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
προς την Οικονοµική Επιτροπή  

Έγκριση   επιστροφής ποσών  αχρεωστήτως καταβληθέντων 
 

Ύστερα από την µε αριθµό 675/21-9-2010 αµετάκλητη απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς απέδωσε τα συµφωνηθέντα µε 
το υπ` αριθµ. 50521/28-11-2011 Συµφωνητικό Καταβολής Επιδικασθέντων Αναδροµικών Ποσών (εξωδικαστικός συµβιβασµός) στους παρακάτω 
Υπάλληλους του τέως ∆ήµου Αργοστολίου :  

• Κοσµετάτο Κ. Σπυρίδωνα  

• Παγουλάτο Α. Αντώνιο  

• Μινέτο Χ. Μιχαήλ 

• Μουρελάτο Σ. ∆ιονύσιο 

• Νιφορράτο Κ. Παναγή 

• Αυγουστάτου Χ. Αντιγόνη 

• Σακάτη Κ. Αικατερίνη 

• Γαρµπή Μ. Αικατερίνη 

• Μινέτος Γ. Αντώνιος 

• Γαλιατσάτος Α. Γεράσιµος 

• Μολφέτα Κωττατή Ρεβέκκα 

• Καρλής Ν. Γεράσιµος 

• Κότσρου Π. Ελβίρα 

• Τζωρτζάτο Μ. Συµεών 

• Ματαράγκας Γ. Κωνσταντίνος 

• Τσουρούφλης ∆. Γεράσιµος 

• Πολλάκης Γ. Θεόδωρος 

• Πολλάκης Γ. ∆ιονυσίου 

• Πετεινάτος Θ. Γεώργιος 

• Στρακάτος ∆. Σπυρίδων 

• Γασπαρινάτος Π. Γεράσιµος 

• Μανέντη Ν. Μαρία 

• Κεσίδης Χ. Γεώργιος 

• Χριστοφοράτος Γ. Ερωτόκριτος 

• Κακούρης Γ. Σπυρίδων 

• Κοσµάτος Σ. Γεράσιµος 

• ∆ελλαπόρτας ∆. Κωνσταντίνος 

• Καραβιώτης Γ. Παναγής 

• Μολφέτας Ε. Χαράλαµπος 

• Βουργίδης Β. Ιωάννης 

• Μαράτος Γ. ∆ηµήτριος 

• Παυλάτου Γ. Αγγελική 

• Χριστοδουλάτος Σ. Παναγής 

• Μαζαρακιώτης Ι. Αντώνης 

• Πολλάτος ∆. Νικόλαος 

• Τραυλός Α. Ιωάννης 

• Παυλάτος Γ. Αλέξανδρος 

• Σακάτης Γ. Γεράσιµος 

• Μπενετάτος Η. Άγγελος 

• Σκένα Φ. Ροµπέτρο 

• Μουρελάτος Α. Σπυρίδων 
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• Καµινάρης Α. ∆ιονύσιος 
                    Λειβαδά Γ. Ευρυδίκη 

Η δικαστική απόφαση αφορούσε στην απόδοση µηνιαίου επιδόµατος € 176,00€ και αναφέρονταν στο σύνολο των καθυστερούµενων αποδοχών στο οποίο 
συµπεριλαµβάνονταν και το ποσό των σχετικών ασφαλιστικών κρατήσεων οι οποίες δεν είναι καταβλητέες στον εργαζόµενο, ανήκουν σε τρίτους 
(ασφαλιστικούς φορείς) και πρέπει να αποδοθούν σε αυτούς (ΓΛΚ 2/36592/0026/29-5-2015 & 2/5528/0026/1-4-2017). 
Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.∆.356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε.) σε συνδυασµό µε αυτές της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.∆. 3079/54 και όπως 
αναφέρεται στην αριθµ. 2/61551/0022/2004 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι 
υπάλληλος ή λειτουργός έχει λάβει, έστω και καλόπιστα, αποδοχές ή επιδόµατα χωρίς να τα δικαιούται, καλείται (από την Υπηρεσία) να τα επιστρέψει. 
Σύµφωνα επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 24 Κεφ. Β του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16-12-2015) περί Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων: 

1.Οφειλές υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, από αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές ή αποζηµιώσεις εν 
γένει, δύναται να επιστρέφονται εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 123 του ν. 4270/ 2014 (Α' 143). 

2.Η επιστροφή του καθαρού ποσού συν την αναλογία του φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται να γίνεται και µε παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των 
καθαρών µηνιαίων αποδοχών του ή της σύνταξης, εφόσον στο µεταξύ αυτός κατέστη συνταξιούχος. 

3.Σε περίπτωσης άρνησης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παραγράφου 1, καταλογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµόσιου 
λογιστικού. 
4.Τυχόν έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογισµού ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4129/2013 (Α' 52). Στις περιπτώσεις 
υπαλλήλων, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις, η έφεση ασκείται ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων. 
Η υπηρεσία ως πρώτο βήµα και σύµφωνα µε τα παραπάνω, αφού έλαβε γνώση και του σχετικού διευκρινιστικού – απαντητικού σε αυτή εγγράφου από το 
ΓΛΚ (το οποίο παραπάνω µνηµονεύεται), επέδωσε σχετικές οχλήσεις πλήρως αιτιολογηµένες, µε συνηµµένες µισθοδοτικές καταστάσεις συνταχθείσες 
από το αρµόδιο Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου (Μισθοδοσίας), οι οποίες προσδιόριζαν τα ποσά για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, 
εφάπαξ και µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Οι οχλήσεις αυτές, µετά και από τις έγγραφες περεταίρω διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, στην ουσία 
αγνοήθηκαν από τους δικαιούχους οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν µε κανένα τρόπο. Ακολούθως η πληρεξούσια ∆ικηγόρος των υπαλλήλων κοινοποίησε 
Εξώδικη ∆ήλωση – ∆ιαµαρτυρία - Αίτηση ανάκλησης των έγγραφων οχλήσεων, η οποία και απαντήθηκε από την υπηρεσία. Επισυνάπτονται στην 
εισήγηση, µετά και τις τελικές υποδείξεις του ίδιου του ασφαλιστικού φορέα σχετικά µε τα πακέτα κάλυψης και τις αντίστοιχες ειδικότητες της 
συγκεκριµένης τριετίας που αφορά η απόφαση (2004-06), οι αναλυτικές καταστάσεις εκκαθάρισης του αρµόδιου τµήµατος, στις οποίες εµφανίζονται τα 
ποσά που αφορούν στους παραπάνω υπαλλήλους καθώς και το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 
Βάσει του άρθρου 26, παρ 5 αναγκαστικού νόµου ΑΝ 1846/1951 και των µε αριθµό 383 & 1642/2012 αποφάσεων του Αρείου Πάγου, ο εργοδότης ο 
οποίος δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της παρακρατήσεως ασφαλιστικών εισφορών εντός διµήνου από την ηµέρα της πληρωµής, βαρύνεται ο ίδιος 
µε την καταβολή, δηλαδή ενέχεται πλέον αυτός έναντι του ασφαλιστικού φορέα. Σύµφωνα επίσης µε τις παραπάνω αποφάσεις, ο εργοδότης έχει την 
δυνατότητα να τις αναζητήσει από τον εργαζόµενο αφού όµως ως απαραίτητη προϋπόθεση, τις έχει ήδη καταβάλει. Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο 
∆ήµος ήδη κατέβαλλε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών – κρατήσεων (κρατήσεις ασφαλισµένου και εργοδότη).  
 
Η έγκριση της αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων θα πρέπει να γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή καθώς πρόκειται για αναζήτηση Εσόδου 
(αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από τον τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου ή από εκ παραδροµής καταβολή, αποτελεί αναζήτηση εσόδου για το ∆ήµο) σε 
αντίθεση µε το άρθρο 26 παρ. 1 Ν∆ 318/69 καθώς και το άρθρο 26 παρ. 13 Β∆ 17/5 -15/06/1959 τα οποία προβλέπουν αρµοδιότητα έγκρισης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο πραγµατοποίησης ∆απάνης (έκδοση ΧΕΠ) από αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ δήµων επιπλέον φόρων, τελών, δικαιωµάτων 
κλπ..  
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου να εγκρίνει την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών όπως αυτά 
εµφανίζονται στους αναλυτικούς συνηµµένους πίνακες, ως ακολούθως: 
1) Για τους Υπαλλήλους που υπηρετούν σήµερα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός 
Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα εξοφλείται µε παρακράτηση από τη µισθοδοσία τους σε δόσεις του 1/10ου των καθαρών µηνιαίων 
αποδοχών τους, µέχρι εξοφλήσεως του ποσού.  
2) Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι σήµερα συνταξιούχοι, θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος 
(βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα προβλέπει µηνιαία τµηµατική είσπραξη της παρακράτησης της σύνταξης, σύµφωνα µε τις δόσεις που θα απαιτούνται 
(έως την αποπληρωµή του ποσού), µε σχετική επιστολή και κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς στο συνταξιοδοτικού τους φορέα. Σηµειώνεται 
βοηθητικά ότι συµφώνα µε την σχετική νοµοθεσία περί διαδικασίας επιστροφής αποδοχών συνταξιούχων, οι µηνιαίες ισόποσες δόσεις δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν το ¼ της µηνιαίας καταβαλλοµένης σύνταξης.  
3) Για τους υπαλλήλους που δεν υπηρετούν σήµερα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς αλλά σε άλλη δηµόσια υπηρεσία, θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα προβλέπει µηνιαία τµηµατική είσπραξη της παρακράτησης των 
αποδοχών τους (1/10ου επί των καθαρών), σύµφωνα µε τις δόσεις που θα απαιτούνται (έως την αποπληρωµή του ποσού), µε σχετική επιστολή και 
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς στο φορέα υποδοχής τους.  
4) Για τον αποθανόντα Σακάτη Γ. Γεράσιµο το Τµήµα Ταµείου θα προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για την ασφαλιστική του τακτοποίηση και τα 
δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή, για τα µέλη της οικογένειας του. 
5) Για τους λοιπούς πρώην υπαλλήλους θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή 
έννοια) δίνοντας τη δυνατότητα διευκόλυνσης εξόφλησης της οφειλής πλέον, µέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.  
Σηµείωση: µε την κοινοποίηση της παρούσας στους δικαιούχους δεν αποκλείεται η δυνατότητα, παρόλο που δεν ανταποκρίθηκαν στην σχετική όχληση, να 
αποδώσουν απευθείας στο ταµείο του ∆ήµου εφάπαξ το αναλογούν σε αυτούς ποσό.  
Τέλος το συνολικό ποσό που θα εισπράττεται και το οποίο σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση ανέρχεται σε 53.025,54€ θα εµφανίζεται στον Κ.Α. 
4219.02 εσόδων του προϋπολογισµού µε τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Υπαλλήλων». Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στη 
διάθεση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου πριν αποφασίσει, να λάβει πλήρη γνώση.  

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών:  Γεράσιµος Ε.Παυλάτος 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αναλυτική κατάσταση επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω υπαλλήλων όπως 
απεστάλη από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου  κ. Θεόδωρο Μαντζουράτο η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ      
∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ      



 1667 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠO ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 675/2010 AΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    
α/α 

Ονοµατεπωνυµο 
∆ικαιούχου  ΠΟΣΟ 

ΙΚΑ Ασφαλισµένου  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

1 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7.392,00 1.182,72 1.182,72 1.182,72 

2 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7.392,00 1.592,98 1.592,98 1.592,98 

3 ΜΙΝΕΤΟΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 2.156,00 344,96 344,96 344,96 

4 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 2.156,00 344,96 344,96 344,96 

5 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2.156,00 344,96 344,96 344,96 

6 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2.156,00 344,96 344,96 344,96 

7 ΣΑΚΑΤΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2.156,00 344,96 344,96 344,96 

8 ΓΑΡΜΠΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ 1.936,00 309,76 309,76 309,76 

9 ΜΙΝΕΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

10 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝ∆ΡΟΙΩΑΝΝΗ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

11 ΜΟΛΦΕΤΑ-
ΚΟΤΤΑΚΗ ΡΕΒΕΚΑ 

7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

12 ΚΑΡΛΗΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

13 ΚΟΤΣΟΡΟΥ 
ΕΛΒΙΡΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΗ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

14 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

15 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

16 ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

17 ΠΟΛΛΑΚΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

18 ΠΟΛΛΑΚΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

19 ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

20 ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 



 1668 

21 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

22 ΜΑΝΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

23 ΚΕΣΙ∆ΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

24 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

25 ΚΑΚΟΥΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

26 ΚΟΣΜΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

27 ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

28 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

29 ΜΟΛΦΕΤΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

30 ΒΟΥΡΓΙ∆ΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

31 ΜΑΡΑΤΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

32 ΠΑΥΛΑΤΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.392,00 1.182,72 1.182,72 1.182,72 

33 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

34 ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

35 ΠΟΛΛΑΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

36 ΤΡΑΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

37 ΠΑΥΛΑΤΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7.392,00 1.437,74 1.437,74 1.437,74 

38 ΣΑΚΑΤΗΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.392,00 1.328,45 1.328,45 1.328,45 

39 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΗΛΙΑ  7.392,00 1.123,58 1.123,58 1.123,58 

40 ΣΚΕΝΑ 
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΤΟΥ 
ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤΟ 7.392,00 1.328,45 1.328,45 1.328,45 

41 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ  7.392,00 1.328,45 1.328,45 1.328,45 

 ΣΥΝΟΛΟ 271.436,00 51.358,63 51.358,63 51.358,63 
 

                                           
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι καταψηφίζει  την εισήγηση. 
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Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Ηλίας Κουρκουµέλης –Κωνσταντάκης ‘Άγγελος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω  εισήγηση του Προϊσταµένου ∆/νσης Οικονοµικών   Υπηρεσιών του ∆ήµου  : 
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α)Εγκρίνει την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών όπως αυτά εµφανίζονται στους αναλυτικούς συνηµµένους παραπάνω πίνακες, ως ακολούθως: 
1) Για τους Υπαλλήλους που υπηρετούν σήµερα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός 
Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα εξοφλείται µε παρακράτηση από τη µισθοδοσία τους σε δόσεις του 1/10ου των καθαρών µηνιαίων 
αποδοχών τους, µέχρι εξοφλήσεως του ποσού.  
2) Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι σήµερα συνταξιούχοι, θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος 
(βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα προβλέπει µηνιαία τµηµατική είσπραξη της παρακράτησης της σύνταξης, σύµφωνα µε τις δόσεις που θα απαιτούνται 
(έως την αποπληρωµή του ποσού), µε σχετική επιστολή και κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς στο συνταξιοδοτικού τους φορέα. Σηµειώνεται 
βοηθητικά ότι συµφώνα µε την σχετική νοµοθεσία περί διαδικασίας επιστροφής αποδοχών συνταξιούχων, οι µηνιαίες ισόποσες δόσεις δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν το ¼ της µηνιαίας καταβαλλοµένης σύνταξης.  
3) Για τους υπαλλήλους που δεν υπηρετούν σήµερα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς αλλά σε άλλη δηµόσια υπηρεσία, θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα προβλέπει µηνιαία τµηµατική είσπραξη της παρακράτησης των 
αποδοχών τους (1/10ου επί των καθαρών), σύµφωνα µε τις δόσεις που θα απαιτούνται (έως την αποπληρωµή του ποσού), µε σχετική επιστολή και 
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς στο φορέα υποδοχής τους.  
4) Για τον αποθανόντα Σακάτη Γ. Γεράσιµο το Τµήµα Ταµείου θα προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για την ασφαλιστική του τακτοποίηση και τα 
δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή, για τα µέλη της οικογένειας του. 
5) Για τους λοιπούς πρώην υπαλλήλους θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή 
έννοια) δίνοντας τη δυνατότητα διευκόλυνσης εξόφλησης της οφειλής πλέον, µέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.  
Σηµείωση: µε την κοινοποίηση της παρούσας στους δικαιούχους δεν αποκλείεται η δυνατότητα, παρόλο που δεν ανταποκρίθηκαν στην σχετική όχληση, 
να αποδώσουν απευθείας στο ταµείο του ∆ήµου εφάπαξ το αναλογούν σε αυτούς ποσό.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   342 / 2017                                                             Α∆Α: Ω0ΓΟΩΕ5-7ΣΧ            

ΘΕΜΑ :Έγκριση αναζήτησης επιστροφής  ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 9ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση αναζήτησης ποσών ως Αχρεωστήτως Καταβληθέντων»  
 θέτει υπόψη της Επιτροπής  την  από 22-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένου  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
κ. Γεράσιµου Παυλάτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
προς την Οικονοµική Επιτροπή 
 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 
 
Ύστερα από την αριθµ.1919/2009 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών που κετέστη τελεσίδικη µε την αριθµ. 59/2012 
απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών οι Υπάλληλοι του τέως ∆ήµου Λειβαθούς έκαναν κατάσχεση από το λογαριασµό του ∆ήµου στις 
26 Οκτωβρίου 2012 ποσού € 105.347,64 (εκατόν πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα εφτά και εξήντα τέσσερα λεπτά) και το οποίο αφορούσε 
στην απόδοση µηνιαίου επιδόµατος € 176,00 για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2002 - 30/6/2006 καθώς και απόδοση τόκων από την εποµένη 
επίδοσης της αγωγής τους και µέχρι 16/7/2012 σύµφωνα µε το κατασχετήριο έγγραφο.  
Οι Υπάλληλοι, δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού ήταν οι παρακάτω : 

• Μινέτος Αναστάσιος 

• Μπελίτση Αγγελική 

• Ορκούλα Μαίρη 

• Κωνσταντάτου Πανδώρα 

• Αντωνάτος Σπυρίδων  

• Τσουτσάνης Στέφανος 

• Γαλιατσάτος Νικόλαος 

• Ρουχωτάς ∆ηµήτριος 

• Ζηρίνη Αλεξάνδρα  
Η Οικονοµική Υπηρεσία προέβη στην λογιστική τακτοποίηση για τη συµφωνία του ταµείου πλην όµως η δικαστική απόφαση αναφέρονταν 

στο σύνολο των καθυστερούµενων αποδοχών στο οποίο συµπεριλαµβάνονταν και το ποσό των σχετικών κρατήσεων, φόρου 
εισοδήµατος κλπ. τα οποία δεν είναι καταβλητέα στον εργαζόµενο, ανήκουν σε τρίτους (ασφαλιστικούς φορείς κλπ) και πρέπει να 
αποδοθούν σε αυτούς.  

Επίσης δεσµεύτηκε και καταβλήθηκε από την Τράπεζα µέσω της κατάσχεσης και το ποσό των δικαστικών τόκων υπολογισµένο µε βάση το 
σύνολο των αποδοχών και όχι επί του καθαρού ποσού αφαιρουµένων των κρατήσεων – φόρου τα οποία δεν συνιστούν χρηµατική 
οφειλή προς τον εργαζόµενο και ως εκ τούτου αυτός δεν δικαιούται να ζητήσει τόκο υπερηµερίας επί αυτών. Η αξίωση των τόκων κατά 
την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων είναι παραδεκτή µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων για επιδικασθέντες µισθούς. 
(Α.Π.203/2008, ΓΛΚ 2/36592/0026/29-5-2015 & 2/5528/0026/1-4-2017). 

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.∆.356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε.) σε συνδυασµό µε αυτές της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.∆. 3079/54 και 
όπως αναφέρεται στην αριθµ. 2/61551/0022/2004 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την 
Υπηρεσία ότι υπάλληλος ή λειτουργός έχει λάβει, έστω και καλόπιστα, αποδοχές ή επιδόµατα χωρίς να τα δικαιούται, καλείται (από την 
Υπηρεσία) να τα επιστρέψει. 
Σύµφωνα επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 24 Κεφ. Β του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16-12-2015) περί Επιστροφής αχρεωστήτως 
καταβληθέντων: 
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1. Οφειλές υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, από αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές ή 
αποζηµιώσεις εν γένει, δύναται να επιστρέφονται εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 123 του ν. 4270/ 
2014 (Α' 143). 

2. Η επιστροφή του καθαρού ποσού συν την αναλογία του φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται να γίνεται και µε παρακράτηση του ενός 
δέκατου (1/10) των καθαρών µηνιαίων αποδοχών του ή της σύνταξης, εφόσον στο µεταξύ αυτός κατέστη συνταξιούχος. 

3. Σε περίπτωσης άρνησης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παραγράφου 1, καταλογίζονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού. 

4. Τυχόν έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογισµού ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4129/2013 (Α' 52). Στις 
περιπτώσεις υπαλλήλων, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις, η έφεση ασκείται ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων. 
Η υπηρεσία ως πρώτο βήµα και σύµφωνα µε τα παραπάνω, αφού έλαβε γνώση και του σχετικού διευκρινιστικού – απαντητικού σε αυτή 
εγγράφου από το ΓΛΚ (το οποίο παραπάνω µνηµονεύεται), επέδωσε σχετικές οχλήσεις πλήρως αιτιολογηµένες, µε συνηµµένες µισθοδοτικές 
καταστάσεις συνταχθείσες από το αρµόδιο Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου (Μισθοδοσίας), οι οποίες προσδιόριζαν επακριβώς τα 
ποσά για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, εφάπαξ και µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Οι οχλήσεις αυτές, µετά και από τις 
έγγραφες περεταίρω διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, στην ουσία αγνοήθηκαν από τους δικαιούχους οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν µε κανένα 
τρόπο. Επισυνάπτονται στην εισήγηση οι τελικές αναλυτικές καταστάσεις εκκαθάρισης που σύµφωνα µε το αρµόδιο τµήµα. εµφανίζουν τα 
ποσά προς αναζήτηση τα οποία αφορούν στους παραπάνω υπαλλήλους καθώς και το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν. 
Βάσει του άρθρου 26, παρ 5 αναγκαστικού νόµου ΑΝ 1846/1951 και των µε αριθµό 383 & 1642/2012 αποφάσεων του Αρείου Πάγου, ο 
εργοδότης ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της παρακρατήσεως ασφαλιστικών εισφορών εντός διµήνου από την ηµέρα της 
πληρωµής, βαρύνεται ο ίδιος µε την καταβολή, δηλαδή ενέχεται πλέον αυτός έναντι του ασφαλιστικού φορέα. Επίσης σύµφωνα µε τις 
παραπάνω αποφάσεις, ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να τις αναζητήσει από τον εργαζόµενο αφού όµως ως απαραίτητη προϋπόθεση, τις 
έχει ήδη καταβάλει. Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο ∆ήµος ήδη κατέβαλλε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών – κρατήσεων (κρατήσεις 
ασφαλισµένου και εργοδότη).  
 
Η έγκριση της αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων θα πρέπει να γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή καθώς πρόκειται για 
αναζήτηση Εσόδου (αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από τον τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου ή από εκ παραδροµής καταβολή, αποτελεί 
αναζήτηση εσόδου για το ∆ήµο) σε αντίθεση µε το άρθρο 26 παρ. 1 Ν∆ 318/69 καθώς και το άρθρο 26 παρ. 13 Β∆ 17/5 -15/06/1959 τα οποία 
προβλέπουν αρµοδιότητα έγκρισης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πραγµατοποίησης ∆απάνης (έκδοση ΧΕΠ) από αχρεωστήτως 
καταβληθέντων υπέρ δήµων επιπλέον φόρων, τελών, δικαιωµάτων κλπ..  
 
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου να εγκρίνει την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
όπως αυτά εµφανίζονται στους αναλυτικούς συνηµµένους πίνακες, ως ακολούθως: 
 
1) Για τους Υπαλλήλους Μινέτο Αναστάσιο και Ρουχωτά ∆ηµήτριο που υπηρετούν σήµερα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα συνταχθεί από το 
Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα εξοφλείται µε παρακράτηση από τη 
µισθοδοσία τους σε δόσεις του 1/10ου των καθαρών µηνιαίων αποδοχών τους, µέχρι εξοφλήσεως του ποσού.  
2) Για τους Μπελίτση Αγγελική, Όρκουλα Μαίρη, Κωνσταντάτου Πανδώρα, Τσουτσάνη Στέφανο και Γαλιατσάτο Νικόλαο οι οποίοι είναι 
σήµερα συνταξιούχοι, θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) 
που θα προβλέπει µηνιαία τµηµατική είσπραξη της παρακράτησης της σύνταξης, σύµφωνα µε τις δόσεις που θα απαιτούνται (έως την 
αποπληρωµή του ποσού), µε σχετική επιστολή και κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς στο συνταξιοδοτικού τους φορέα. 
Σηµειώνεται ότι συµφώνα µε την σχετική νοµοθεσία περί διαδικασίας επιστροφής αποδοχών συνταξιούχων, οι µηνιαίες ισόποσες δόσεις δεν 
µπορούν να υπερβαίνουν το ¼ της µηνιαίας καταβαλλοµένης σύνταξης.  
3) Για τη Ζηρίνη ∆έσποινα και τον Σπυρίδωνα Αντωνάτο που δεν υπηρετούν σήµερα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς αλλά σε άλλη δηµόσια 
υπηρεσία, θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα 
προβλέπει µηνιαία τµηµατική είσπραξη της παρακράτησης των αποδοχών τους (1/10 επί των καθαρών), σύµφωνα µε τις δόσεις που θα 
απαιτούνται (έως την αποπληρωµή του ποσού), µε σχετική επιστολή και κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς στο φορέα υποδοχής 
τους.  
Σηµείωση: µε την κοινοποίηση της παρούσας στους δικαιούχους δεν αποκλείεται η δυνατότητα, παρόλο που δεν ανταποκρίθηκαν στην 
σχετική όχληση, να αποδώσουν απευθείας στο ταµείο του ∆ήµου εφάπαξ το αναλογούν σε αυτούς ποσό.  
Τέλος το συνολικό ποσό που θα εισπράττεται και το οποίο σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση ανέρχεται σε 34.184,32€ θα εµφανίζεται 
στον Κ.Α. 4219.02 εσόδων του προϋπολογισµού µε τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Υπαλλήλων». Ο φάκελος της 
υπόθεσης βρίσκεται στη διάθεση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου πριν αποφασίσει, να λάβει πλήρη γνώση.  

 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών:  Γεράσιµος Ε.Παυλάτος 

 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αναλυτική κατάσταση επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω υπαλλήλων όπως 
απεστάλη από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου  κ. Θεόδωρο Μαντζουράτο η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

                

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

                

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2012 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (KΑΤΑΣΧΕΣΗ)  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ   ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ 

α/α 
Ονοµατεπων

υµο 
∆ικαιούχου  

ΜΗΝ
ΕΣ  

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΥ∆ΚΥ ΤΑ∆ΚΥ 4%  

ΥΠΕΡ 
ΣΥΝΑΤΞ. 

6,67% 

Φόρος 
Εισοδήµα

τος  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕ

ΩΝ  

ΤΟΚΟΙ 
ΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘ
. 

∆ΙΚΑΙΟΥΜ
ΕΝΟΙ 

ΤΟΚΟΙ  

∆ΙΑΦΟ
ΡΑ 

ΤΟΚΩΝ Φ.Ε ΧΑΡΤ ΟΓΑ ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
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1 
ΜΙΝΕΤΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
51 176,00 8.976,00 498,17 359,04 598,70 1.504,02 2.959,93 2.491,01 1.669,63 821,38 250,44 7,51 1,50 259,45 4.040,76 

2 
ΜΠΕΛΙΤΣΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 51 176,00 8.976,00 228,89 359,04 598,70 1.557,87 2.744,50 2.491,01 1.729,42 761,59 259,41 7,78 1,56 268,75 3.774,84 

3 
ΟΡΚΟΥΛΑ 

ΜΑΙΡΗ 
51 176,00 8.976,00 228,89 359,04 598,70 1.557,87 2.744,50 2.491,01 1.729,42 761,59 259,41 7,78 1,56 268,75 3.774,84 

4 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ

ΤΟΥ 
ΠΑΝ∆ΩΡΑ 

51 176,00 8.976,00 228,89 359,04 598,70 1.557,87 2.744,50 2.491,01 1.729,42 761,59 259,41 7,78 1,56 268,75 3.774,84 

5 
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

51 176,00 8.976,00 228,89 359,04 598,70 1.557,87 2.744,50 2.491,01 1.729,42 761,59 259,41 7,78 1,56 268,75 3.774,84 

6 
ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ
Σ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

51 176,00 8.976,00 318,65 359,04 598,70 1.539,92 2.816,31 2.491,01 1.709,48 781,53 256,42 7,69 1,54 265,65 3.863,49 

7 
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ
Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

51 176,00 8.976,00 408,41 359,04 598,70 1.521,97 2.888,12 2.491,01 1.689,55 801,46 253,43 7,60 1,52 262,55 3.952,13 

 ΣΥΝΟΛΟ    62.832,00 2.140,79 2.513,28 4.190,90 10.797,39 19.642,36 17.437,07 11.986,34 
5.450,7

3 
1.797,9

3 53,92 10,80 1.862,65 26.955,74 

 
                                           
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση . 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία- Ηλίας Κουρκουµέλης –Κωνσταντάκης ‘Άγγελος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω  εισήγηση του Προϊσταµένου ∆/νσης Οικονοµικών   Υπηρεσιών του ∆ήµου  : 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α)Εγκρίνει την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών όπως αυτά εµφανίζονται στους  αναλυτικούς συνηµµένους πίνακες, ως ακολούθως: 
 
1) Για τους Υπαλλήλους Μινέτο Αναστάσιο και Ρουχωτά ∆ηµήτριο που υπηρετούν σήµερα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα συνταχθεί από το 
Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα εξοφλείται µε παρακράτηση από τη 
µισθοδοσία τους σε δόσεις του 1/10ου των καθαρών µηνιαίων αποδοχών τους, µέχρι εξοφλήσεως του ποσού.  
2) Για τους Μπελίτση Αγγελική, Όρκουλα Μαίρη, Κωνσταντάτου Πανδώρα, Τσουτσάνη Στέφανο και Γαλιατσάτο Νικόλαο οι οποίοι είναι 
σήµερα συνταξιούχοι, θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) 
που θα προβλέπει µηνιαία τµηµατική είσπραξη της παρακράτησης της σύνταξης, σύµφωνα µε τις δόσεις που θα απαιτούνται (έως την 
αποπληρωµή του ποσού), µε σχετική επιστολή και κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς στο συνταξιοδοτικού τους φορέα. 
Σηµειώνεται ότι συµφώνα µε την σχετική νοµοθεσία περί διαδικασίας επιστροφής αποδοχών συνταξιούχων, οι µηνιαίες ισόποσες δόσεις δεν 
µπορούν να υπερβαίνουν το ¼ της µηνιαίας καταβαλλοµένης σύνταξης.  
3) Για τη Ζηρίνη ∆έσποινα και τον Σπυρίδωνα Αντωνάτο που δεν υπηρετούν σήµερα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς αλλά σε άλλη δηµόσια 
υπηρεσία, θα συνταχθεί από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Χρηµατικός Κατάλογος (βεβαίωση µε στενή έννοια) που θα 
προβλέπει µηνιαία τµηµατική είσπραξη της παρακράτησης των αποδοχών τους (1/10 επί των καθαρών), σύµφωνα µε τις δόσεις που θα 
απαιτούνται (έως την αποπληρωµή του ποσού), µε σχετική επιστολή και κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς στο φορέα υποδοχής 
τους.  
Σηµείωση: µε την κοινοποίηση της παρούσας στους δικαιούχους δεν αποκλείεται η δυνατότητα, παρόλο που δεν ανταποκρίθηκαν στην 
σχετική όχληση, να αποδώσουν απευθείας στο ταµείο του ∆ήµου εφάπαξ το αναλογούν σε αυτούς ποσό.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   343 / 2017                                                                     Α∆Α: ΩΣΟΙΩΕ5-6ΛΦ 

ΘΕΜΑ :Έγκριση αναζήτησης επιστροφής  ποσού  αχρεωστήτως καταβληθέντος. 
 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 10ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση αναζήτησης ποσού ως Αχρεωστήτως Καταβληθέντος»  
 θέτει υπόψη της Επιτροπής  την  από 22-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένου  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
κ. Γεράσιµου Παυλάτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
     Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
προς την Οικονοµική Επιτροπή 
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ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ 
Με το υπ` αριθ. 25951/24-8-2017 υπηρεσιακό σηµείωµα της υπαλλήλου (εκκαθαρίστρια αποδοχών) του Τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου 
(Μισθοδοσίας) κας Ευθυµιάδου Χαραλαµπίας, διαπιστώθηκε ότι καταβλήθηκαν επιπλέον στην υπάλληλο του Τµήµατος Εµπορικής ∆ραστηριότητας κας 
Μαρίας Τουµαζάτου του Ελευθέριου για το χρονικό διάστηµα από 1/10/2016 - 30/8/2017 σύνολο µεικτών αποδοχών 2.728,00€ (αποδοχές 2.216,05€, 
κρατήσεις εργοδότη 688,46€ και εργαζόµενου 511,95€). Η ορθή εκκαθάριση των αποδοχών της παραπάνω υπαλλήλου σύµφωνα µε το ενιαίο µισθολόγιο 
αποκαταστάθηκε µε την αποστολή του αρχείου στην ΕΑΠ προπληρωµής µονίµων υπαλλήλων µηνός Σεπτεµβρίου 2017. Η υπάλληλος µετά την 
διαπίστωση της επιπλέον καταβολής αποδοχών της, ενηµερώθηκε άµεσα από το Γραφείο Μισθοδοσίας. 
 
Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.∆.356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε.) σε συνδυασµό µε αυτές της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.∆. 3079/54 και όπως 
αναφέρεται στην αριθµ. 2/61551/0022/2004 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι 
υπάλληλος ή λειτουργός έχει λάβει, έστω και καλόπιστα, αποδοχές ή επιδόµατα χωρίς να τα δικαιούται, καλείται (από την Υπηρεσία) να τα επιστρέψει. 
Σύµφωνα επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 24 Κεφ. Β του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16-12-2015) περί Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων: 

1.Οφειλές υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, από αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές ή αποζηµιώσεις εν 
γένει, δύναται να επιστρέφονται εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 123 του ν. 4270/ 2014 (Α' 143). 

2.Η επιστροφή του καθαρού ποσού συν την αναλογία του φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται να γίνεται και µε παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των 
καθαρών µηνιαίων αποδοχών του ή της σύνταξης, εφόσον στο µεταξύ αυτός κατέστη συνταξιούχος. 

3.Σε περίπτωσης άρνησης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παραγράφου 1, καταλογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµόσιου 
λογιστικού. 
4.Τυχόν έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογισµού ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4129/2013 (Α' 52). Στις περιπτώσεις 
υπαλλήλων, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις, η έφεση ασκείται ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων. 

 
Βάσει των παραπάνω και του σχετικού υπηρεσιακού σηµειώµατος, η Οικονοµική Υπηρεσία απέστειλε την υπ`αριθµ. 31752/9-10-2017) αναλυτική επιστολή – 

όχληση στην εν λόγω υπάλληλο για την επιστροφή του ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Στην επιστολή αναλύονταν λεπτοµερώς η επιπλέον καταβολή 
των αποδοχών της αλλά και µε βάση το ενιαίο µισθολόγιο, η ορθή εκκαθάριση αυτών. 

Ακολούθως µε την υπ` αριθµ. 34642/1-11-2017 επιστολή, η εν λόγω υπάλληλος απάντησε στην όχληση της υπηρεσίας µη αποδεχόµενη εν τέλει την επιστροφή 
του επιπλέον ποσού στο ταµείο του ∆ήµου. Στην απάντησή της αυτή, δόθηκαν µε ταυτάριθµο έγγραφο της εκκαθαρίστιας µισθοδοσίας (µεταξύ άλλων) 
λεπτοµερείς επιπλέον διευκρινήσεις για την ορθότητα του ύψους των αποδοχών της βάσει του ενιαίου µισθολογίου. 

Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ως αρµόδια να εγκρίνει την αναζήτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (έσοδο για το 
∆ήµο), µε σύνταξη από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση µε στενή έννοια), που θα εξοφλείται µε 
παρακράτηση από τη µισθοδοσία της εν λόγω υπαλλήλου σε δόσεις του 1/10ου των καθαρών µηνιαίων αποδοχών της, µέχρι εξοφλήσεως του ποσού.  
Σηµείωση: µε την κοινοποίηση της παρούσας στην υπάλληλο δεν αποκλείεται η δυνατότητα, παρόλο που δεν ανταποκρίθηκε στην σχετική όχληση, να 
αποδώσει απευθείας στο ταµείο του ∆ήµου εφάπαξ το αναλογούν σε αυτή ποσό.  
Τέλος το ποσό που θα εισπράττεται και το οποίο συνολικά θα ανέλθει στις 2.728,00€, θα εµφανίζεται στον Κ.Α. 4219.02 εσόδων του προϋπολογισµού µε 
τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Υπαλλήλων» ενώ θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες Ταµείου για το συµψηφισµό των 
καταβληθέντων κρατήσεων. Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στη διάθεση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου πριν αποφασίσει, να λάβει πλήρη 
γνώση.  

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  :Γεράσιµος Ε.Παυλάτος  
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση . 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία- Ηλίας Κουρκουµέλης –Κωνσταντάκης ‘Άγγελος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω  εισήγηση του Προϊσταµένου ∆/νσης Οικονοµικών   Υπηρεσιών του ∆ήµου  : 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την αναζήτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος συνολικού ποσού 2.728,00 € (αποδοχές 2.216,05 €, κρατήσεις εργοδότη 688,46 € 
και εργαζόµενου 511,95 €) για το χρονικό διάστηµα από 1/10/2016 - 30/8/2017  της  υπάλληλου του Τµήµατος Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ.  
Μαρίας Τουµαζάτου του Ελευθέριου  µε την σύνταξη από το Τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας Χρηµατικού Καταλόγου (βεβαίωση 
µε στενή έννοια), που θα εξοφλείται µε παρακράτηση από τη µισθοδοσία της εν λόγω υπαλλήλου σε δόσεις του 1/10ου των καθαρών 
µηνιαίων αποδοχών της, µέχρι εξοφλήσεως του ποσού. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   344 / 2017                                                                         Α∆Α: 6 Α1ΝΩΕ5 - ΧΩ7        
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικού µέσου Έφεσης. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Ειδική Σύµβουλο του ∆ηµάρχου  δικηγόρο 
 Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση άσκησης ένδικού µέσου Έφεσης» θέτει 
 υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  40318/18-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου Κεφαλληνίας  
 κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
             Στις 30-12-2014 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 29-12-2014 (αρ. κατ. 110/2014) αγωγή της Νίκης Παπαγιάννη, µε την οποία 
ζητούσε να της καταβληθεί ποσό 15.374,95 ευρώ από ανάθεση µελέτης µε τίτλο «Οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας στις θέσεις 
Λυγιά-Λιµνιόνι και καταγραφή των προς νοµιµοποίηση αυθαίρετων κατασκευών του ∆ήµου Αργοστολίου», η οποία της είχε ανατεθεί µε την 
υπ’ αριθ. 40/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του τέως ∆ήµου Αργοστολίου.  
             Η ενάγουσα απεβίωσε την 1η Μαρτίου 2015 και η εκκρεµής δίκη διακόπηκε βιαίως και η συζήτηση της επαναλήφθηκε από την 
κληρονόµο αυτής Σοφία Λουκέρη. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου  οπότε εκδόθηκε η µε αριθ. 271/2017 
απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε το ∆ήµο Κεφαλλονιάς να καταβάλλει στην αντίδικο το ποσό των 15.374,95 ευρώ 
νοµιµότοκα. Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της εν λόγω οφειλής ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς είχε εκδώσει το έτος 2013 τα υπ’ αριθ. 452 και 
453 χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, η θεώρηση των οποίων όµως κατά τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε µη 
νόµιµη. 
             Επί της ως άνω αγωγής συντρέχουν νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι που δικαιολογούν την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης και οι 
οποίοι αν και προβλήθηκαν από το ∆ήµο µας στο Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, το Ειρηνοδικείο εν τούτοις δεν αποφάνθηκε επί αυτών.  
             Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και 
των ενδίκων µέσων.  
             Σύµφωνα µε τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 271/2017 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του 
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∆ήµου να ασκήσει και καταθέσει αυτή καθώς επίσης να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου κατά τη 
δικάσιµο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.                                               

 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι  καταψηφίζει την εισήγηση . 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία-Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 40318/ 18-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α)Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου µέσου της Έφεσης  κατά της υπ’ αριθ. 271/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 Β)Ορίζει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου να ασκήσει και καταθέσει αυτή 
καθώς επίσης να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου κατά τη δικάσιµο που θα οριστεί ή σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.                                               
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  345  / 2017  
ΘΕΜΑ : Έγκριση Άσκησης Αναίρεσης κατά της µε αριθµό 169/2017 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Άσκησης Αναίρεσης κατά της µε αριθµό 169/2017 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς 
Ελλάδας.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  41034/22-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου 
Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

             Την 23.05.2013 συζητήθηκε µετά από αναβολή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου η από 02.05.2012 
και µε αριθµό κατάθεσης 100/2012 αγωγή της εδρεύουσας στη δηµοτική κοινότητα Κατόχης της ∆ηµοτικής Ενότητας Οινιάδων του ∆ήµου Ι.Π. 
Μεσολογγίου ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Παλλικής και του ∆ήµου Ερίσου. Με την ως άνω αγωγή η εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» ζητούσε να υποχρεωθούµε να της καταβάλουµε το χρηµατικό ποσό των 75.563,94 ευρώ νοµιµότοκα το οποίο 
αφορά προµήθεια υλικών ύδρευσης.  

Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 136/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µε την οποία 
έγινε δεκτή εν µέρει η αγωγή της ανώνυµης εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» και µας υποχρέωσε να καταβάλλουµε στην 
ως άνω εταιρεία το χρηµατικό ποσό των 19.286,91 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την επόµενης της επίδοσης της µε αριθµό 153/2010 αγωγής 
που είχε ασκηθεί προγενέστερα από την µε αριθµό 100/2012 αγωγή και κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 10.000 
ευρώ. 

Επειδή συνέτρεχαν βάσιµοι νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης επί της µε αριθµό 136/2013 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ο ∆ήµος άσκησε την από 10.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 116/2013 έφεσή του. Παράλληλα 
έφεση κατά της ως άνω απόφασης άσκησε και η αντίδικος εταιρία, οι οποίες προσδιορί-στηκαν για συζήτηση ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής 
Στερεάς Ελλάδας κατά την δικάσιµο της 09.12.2014 οπότε και µετά από αναβολή συζητήθηκαν κατά την δικάσιµο της 10ης Νοεµβρίου 2015 
και συνεκδικάσθηκαν λόγω της συνάφειάς τους και γιατί έτσι διευκολύνθηκε και επιταχύνθηκε η δίκη. Επί των ως εφέσεων εκδόθηκε η µε 
αριθµό 169/2017 απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. Η ως άνω απόφαση απέρριψε την έφεση του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έκανε δεκτή την έφεση της αντιδίκου, εξαφάνισε την µε αριθµό 136/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου 
και εκδικάζοντας την αρχική αγωγή της αντιδίκου έκανε αυτή δεκτή εν µέρει υποχρεώνοντας µας να καταβάλλουµε στην αντίδικο το χρηµατικό 
ποσό των 50.814,59 ευρώ νοµιµότοκα από την επόµενη επίδοσης της από 06.07.2017 αγωγής της. Το εν λόγω ποσό οφείλουµε να της 
καταβάλλουµε γιατί η ένσταση παραγραφής που είχαµε υποβάλλει για µέρος της απαίτησης της αντιδίκου (ποσό 31.527,68 ευρώ) δεν έγινε 
δεκτή, διότι δέχθηκε ότι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων της αντιδίκου είναι εικοσαετής και ως εκ τούτου από το χρόνο γέννησης της 
απαίτησης της αντιδίκου µέχρι και την άσκηση της αγωγής της δεν είχε συµπληρωθεί εικοσαετία και για µέρος της απαίτησης της αντιδίκου 
ποσού 19.286,91 ευρώ δεν έγινε δεκτή η έφεσή µας περί νοµικής αοριστίας του κεφαλαίου της αγωγής. 

Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι υφίσταται νοµικοί λόγοι για την άσκηση αναίρεσης κατά της εδρεύουσας στην ∆ηµοτική κοινότητα 
κατοχής του ∆ήµου ΙΠ Μεσολογγίου ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Γεώργιος και Χρήστος Κοκοτός Α.Ε.» όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 169/2017 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. 
Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.3852/2010 
παρακαλούµε όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου µέσου της αίτησης αναίρεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της εδρεύουσας στην 
∆ηµοτική κοινότητα κατοχής του ∆ήµου ΙΠ Μεσολογγίου ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Γεώργιος και Χρήστος Κοκοτός Α.Ε.» όπως 
νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 169/2017 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και β) χορηγήσετε 
εντολή – πληρεξουσιότητα στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου όπως προβεί στην άσκηση της 
αίτησης αναίρεσης και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν οριστεί καθώς και σε κάθε µετ΄ 
αναβολή δικάσιµο. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος αφού επισηµαίνει ότι το έργο αυτό έχει εκτελεστεί  εφόσον υπάρχουν τιµολόγια στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς,  η 
∆ηµοτική Αρχή όµως άφησε να παραγραφεί το χρέος ενώ  µπορούσε να έλθει σε ένα συµβιβασµό µε την εν λόγω εταιρία και επειδή δεν 
συµφωνεί µε την λογική της να υποστηρίζει τις  µεγάλες  επιχειρήσεις και να αφήνει να παραγράφονται τα χρέη των µικρών επιχ/σεων,  
δηλώνει ότι  καταψηφίζει την εισήγηση . 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία-Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 41034/22-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
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                                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Α)Εγκρίνει  την άσκηση   του ένδικου µέσου της αίτησης αναίρεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της εδρεύουσας στην ∆ηµοτική κοινότητα 
κατοχής του ∆ήµου ΙΠ Μεσολογγίου ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Γεώργιος και Χρήστος Κοκοτός Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται 
και κατά της µε αριθµό 169/2017 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. 
 Β) Χορηγεί  εντολή – πληρεξουσιότητα στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου όπως προβεί 
στην άσκηση της αίτησης αναίρεσης και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν οριστεί καθώς και 
σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
                                                                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                           Ανουσάκης Νικόλαος  
                                                                                                                                              Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                      
                                                                                                                                          Κωνσταντάκης Άγγελος  
                                                                                                                                           Μοσχονάς Αλέξανδρος  
                                                                                                                                             Κουρκουµέλης Ηλίας          
   Σοφία Γαρµπή   
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 

 


