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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  4 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  22 η  Ιανουαρίου  2016 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα 13 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την 
µε αριθµό πρωτ    1881/19 -01-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) 
µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε     (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                               
2.   ∆ιονύσιος  Λυκούδης (ΠΑΡΩΝ από την 11/2016 έως  την 16/2016)                Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                              
3.   Αραβαντινός ∆ιονύσιος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Ιωάννης  Λυκούδης                                                                                                                 
4.Αλυσανδράτος Σταυρος –Γεράσιµος                                                                 Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                            
5. Γκισγκίνης Νικόλαος  
6. Κουρκουµέλης Ηλίας (ΠΑΡΩΝ από την 12/2016   απόφαση  έως και την 22/2016 ) 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , θέτει  υπόψη της Επιτροπής για  συζήτηση ως κατεπείγον εκτός 
ηµερησίας διάταξης το θέµα : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την µε πρόχειρο διαγωνισµό δηµοπράτηση του 
έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΛΑΤΩΝ» ,  για το οποίο τα παρόντα Μέλη 
(Λυκούδης ∆ιονύσιος  -Αραβαντινός ∆ιονύσιος  – Γκισγκίνης Νικόλαος  – Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος και 
Γαρµπή Σοφία ) ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν την συζήτηση του. 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     11/ 2016                                                                                       Α∆Α: 64ΓΡΩΕ5-5ΒΓ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου  διαγωνισµού για την εκτέλεση του ‘έργου 
«Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στον οικισµό Σαρλάτων» 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος   εισηγούµενη το µοναδικό θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης :  Κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης πρόχειρου  διαγωνισµού για την εκτέλεση του ‘έργου «Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στον 
οικισµό Σαρλάτων» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. 2362/  22-01-2016 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου µε το  οποίο διαβάζει  σχέδιο των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου οι οποίοι 
αναλυτικά έχουν ως εξής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 
Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
ΣΗ1: 

Κατασκευή Τοίχου 
Αντιστήριξης στον οικισµό 
Σαρλάτων 
 
 
 
 
Οφειλόµενα Ελληνικού 
∆ηµοσίου βάσει του άρθρου 25 
Ν.1829/89 και 3756/2009 
(Κ.Α.Ε. 30.7323.01) 

   

   
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 
2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ2 

 
 
 
 

 
Αργοστόλι,  …… Ιανουαρίου 2015 

                                                 
1 Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή κωδικός 
πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο 
τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του  οποίου 
είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 

2 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 2013 το κατώτατο όριο της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ) για την εφαρµογή των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ  από 
1ης Ιανουαρίου 2014 ανέρχεται στο ποσό των 5.186.000 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό επανεξετάζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν χρειαστεί. Αν ο προϋπολογισµός του έργου (συνολικά) 
υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α. 
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ΕΡΓΟ: 

 
 

Κατασκευή Τοίχου 
Αντιστήριξης στον οικισµό 
Σαρλάτων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

3: 

   

   

 
 

Οφειλόµενα Ελληνικού 
∆ηµοσίου βάσει του άρθρου 25 
Ν.1829/89 και 3756/2009 
(Κ.Α.Ε. 30.7323.01) 

 

 

 
 
 

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ    

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 
 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 
τη µε πρόχειρο διαγωνισµό δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 

έργου: 
 

 

«« ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ   ΤΤ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΡΡ ΙΙ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   
ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΝΝ   ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ   ΣΣ ΑΑ ΡΡ ΛΛ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ »»   

 
 

Προϋπολογισµού 54.261,10 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ∆Ε) και  
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως 
άνω έργου. 

 

                                                 
3  Όπως υποσηµείωση 1. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

  σελ. 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 5 
   
Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 6 
   

Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό  – Τρόπος υποβολής 

Φακέλου Προσφοράς 
6 

   
Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  7 
   
Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 11 
   
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 11 
   
Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 12 
   
Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 13 
   
Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισµό 13 
   
Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό  13 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 13 
   
Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 14 
   
Άρθρο 13 ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 15 
   
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  15 
   
Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό  15 
   
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 16 
   
Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  16 
 
Άρθρο17Α Α 

 18 

Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 17 
   
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 17 
   
Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 17 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 18 
   
Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 18 
   
Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά  19 
   
Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς  23 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 

Άρθρο 25 ∆ιάφορα 25 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 4 
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 5 
 
1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που 

έχει έδρα στο Αργοστόλι6. 
 

Οδός  : Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 60154 
Telefax : 26710 22572 
E-mail7 : dimarxos@kefallonia.gov.gr 

 
προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο 
δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.   

 
1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών / Τµήµα Συγκ/κών Έργων-Σηµατοδότησης, 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας Και Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών 
Εργασιών, Κτηµατολογίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς – Λεωφ. Βεργωτή 160 Αργοστόλι8 

 
1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που 

έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα 
δηµοπρασία.  

                                                 
4
 Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 
παράγραφος 7α Κ∆Ε, π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Περιφέρεια, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ. 
Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισµός (π.χ. 
Ελληνικό ∆ηµόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.∆Ι./Γ.Γ.∆.Ε. /∆ιεύθυνση Οδικών έργων (∆1) κ.ο.κ.  

5 Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η 
Προϊσταµένη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η ∆.Υ. δεν ανήκουν 
στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγµα έργο δήµου που δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία 
και στο οποίο ∆.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήµου (δήµος της έδρας του νοµού), τότε 
πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήµου που ασκεί καθήκοντα ∆.Υ. 

6 Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή είναι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την 
αρµοδιότητα ασκεί η Οικονοµική Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθµού τις αρµοδιότητες της Π.Α. 
ασκεί η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη 
παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρµοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά 
απονεµηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων ή άλλης αρµόδιας Τεχνικής ∆/νσης σύµφωνα µε τον εκάστοτε οργανισµό της 
Περιφέρειας. 

7 Εφόσον υπάρχει. 
8 Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου …………… . 
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- «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει 
προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση 
εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.  

- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό 
Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος 
µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το 
διαγωνισµό. 

- Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι οι διατάξεις του 
κυρωτικού  νόµου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 
1.6 Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

του έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον 
ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε 
ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της 
υπόψη σύµβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και 
εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 
αποφαινοµένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο 
που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός 
αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της 
εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει 
ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει 
αποδεδειγµένα ως αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στον 
διαγωνισµό. 

 
Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 
2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς9, που θα συµπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 
2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, οδός Λεωφ. Βεργωτή 160. Πληροφορίες ο υπάλληλος της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κουφός Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός τηλ. 
26710 22463 – 27 984 fax 26710 22472. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει 
το διαγωνισµό µέχρι και την 11η Φεβρουαρίου ηµέρα Πέµπτη 10. Εφόσον ζητηθούν 
εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερα εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
……………..ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους 
δαπάνη και επιµέλεια.   

 

                                                 
9 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του 

Κ∆Ε και ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του Κ∆Ε), π.χ. στο 
άρθρο 5 του Κ∆Ε, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 
είναι υποχρεωτική.  

10  Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 
22 παρ. 1  του Κ∆Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη.  
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2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να 
λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., 
στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 

έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης 
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου  και το κείµενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών 
διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, µπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα 
και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, 
πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω 
των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό – Τρόπος 

υποβολής φακέλου προσφοράς 
 
3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι 

καταθέτουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, 
τον φάκελο της προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις 
των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, 
τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τον φάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του 
έργου, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και 
ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα 
στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

                      Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται 
κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των 
υποψηφίων. 

                      Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε 
µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  

  
3. 3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 

ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
22 παρ. 2 του Κ∆Ε.  Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:  

•••• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός 
εργολήπτης,  

•••• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης,  

•••• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,   
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•••• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  
•••• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο 

κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, 
διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών 
Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας 
εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 

και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες 
συµβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς 
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου  και το κείµενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το 
άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές 
τις χώρες µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή 
που διεξάγει τον διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

 
 3.5           Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 

επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από 
τον εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και 
παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

 Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης 
προσφοράς παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. 
σηµειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή 
(ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως 
απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 
 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν 
την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που 
κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Κ∆Ε,  δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο 
Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη 
λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την 
υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς 
προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και 
ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του 
προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία 
του διαγωνισµού. 
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       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο σηµείο η) 
του παρόντος άρθρου, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον 
έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
 
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο)  τα 
στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και 
αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια 
καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου 
αµφισβητείται, ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των 
οικονοµικών προσφορών. 
  
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την 
Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά 
τους), και µονογράφει το καθένα από αυτά ανά σελίδα.  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό 
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις11, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. 
και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 
µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της 
επιχείρησης στον συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την 
παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το 
δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) 
και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της 
παρούσας.  
 
στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την 
ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Ε, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα 
υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των 
υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 
του Κ∆Ε, στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το 
άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.12  

                                                 
11 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη 

των διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
12 Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Κ∆Ε, αν το σύστηµα προσφοράς είναι 

του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Κ∆Ε, (ενιαία 
έκπτωση) ελέγχεται η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 
Στο άρθρο αυτό της ∆ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα 
δηµοπράτησης που εφαρµόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών 
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ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του 
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) 
διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του 
ορθού υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες 
εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το 
ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την 
προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την 
αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια 
οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 
η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών 
ολοκληρώνεται, µε την επιφύλαξη των εποµένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 
επιστολών, την ηµέρα της δηµοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της µειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 8 του Κ∆Ε. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δηµοπρασίας που αφορά 
στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων επικοινωνεί µε τους 
φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο 
υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον 
αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του Κ∆Ε. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι 
δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των 
εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες 
εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα 
και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 
Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του 
Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 
 
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. 
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο 
Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, 
στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν 
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω 
ανακοίνωση.  
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του 
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η 
πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. 
Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα 
που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το 
άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, 
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό και 
γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆. 

                                                                                                                                            
του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Κ∆Ε, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της 
∆ιακήρυξης. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.∆. σύµφωνα µε το 
άρθρο 25Α του Κ∆Ε, προσκοµίζεται, µε την υποβολή της ένστασης, παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της 
προϋπολογισµένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου 
δεν µπορεί να είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στον µειοδότη, επιφυλασσοµένων των 
διατάξεων του άρθρου 27 του Κ∆Ε. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό 
της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη 
Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και 
διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το 
άρθρο 4. 2γ΄. 

 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύµβασης    
 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε13. Αν, 
µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που 
ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, 
κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους 
διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο 
νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο14,  
προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ∆Ε, να 
προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων 
κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο 
(εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) 

                                                 
13 Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισµού 

λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου 
Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

14 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν. 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισµού του έργου 
προκύπτει ότι η σύµβαση δεν υπόκειται στον προσυµβατικό έλεγχο προσαρµόζονται ανάλογα οι 
προβλέψεις της ∆ιακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραµµισµένο τµήµα).  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπόκειται η σύµβαση στον έλεγχο του Ελ. Συν όταν α) πρόκειται για 
συγχρηµατοδοτούµενο από  την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισµός του δεν 
υπερβαίνει τα 10.000.000 ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως 
τροποποιήθηκε µε το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηµατοδοτείται από 
άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, οι συµβάσεις τους 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει τα 
200.000 €  (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 9 παρ. 
1 ν. 4071/2012). 
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της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων15, 
καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων 
υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών).  
Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η 
Ενηµερότητα Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη 
της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής.  
Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στον 
διαγωνισµό προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του 
ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος 
ισχύος των προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη 
δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στον µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε 
πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του Κ∆Ε  
προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις 
απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.ρόσωπό του οι ασυµβίβαστες 
ιδιότητες του νόµου αυτού16. 
 
β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα 
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή 
αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του 
µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει 
την ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  
 
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαµβάνονται κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της 
υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί 
στην παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύµβασης, η 
Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο 
κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 
 
 

Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 
 
5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 

(παρ. 5 – 11) και 39 του Κ∆Ε.  
   

                                                 
15  Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, 

προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 
16  Η Υπεύθυνη ∆ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. 

Αλλιώς η σχετική  υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.  
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5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 
έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των 
περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω17: 

 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία 

και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη 

παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. 

Υ.∆.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
1.  
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς 

και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 
Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 
6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας 
«Apostile» σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους18. Η µετάφραση των εγγράφων 
αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται 

στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε 
διάθεση διερµηνέων. 

                                                 
17 ∆εν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισµού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση 

υποβολής δικαιολογητικών ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισµού. 
18  Βλ. σχετικά και υποσηµείωση 44. 
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Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 
7.1       Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων19: 
 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων  έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 ………………………………………………………………………………………………………20 
 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 20. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   
7.2  ………………………………………………………………………………………Β΄1590)] 21. 

 
7.3 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων,    διαρρυθµίσεις  στην  έµµεση  και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 
 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου βάση του άρθρου 

25 Ν.1829/89 και 3756/200922 και υπόκειται στις κρατήσεις23 που προβλέπονται για 

                                                 
19  Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται 
και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

20  Εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
21 Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης  υπερβαίνει το 1.000.000 

Ευρώ. 
22  Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη 

∆ιακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού 
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τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήµερα. 

 
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 
8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Κ∆Ε και (ενδεχοµένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε 
EΥΡΩ. 

 
 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισµό 

 
 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 

διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 
 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό 
 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
11.1 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΛΑΤΩΝ». 
  
11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 54.261,10 
Ευρώ και αναλύεται σε 24: 
∆απάνη Εργασιών :…………………………………      32.509,00 ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :       5.851,62 ευρώ 

                                                                                                                                            
Προγράµµατος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο) καθώς και τα 
ποσοστά χρηµατοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

23  Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
24 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων 

εργασιών. 
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Απρόβλεπτα25 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης  
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): ……………   5.754,09 ευρώ26 
Αναθεώρηση :…………………………………………..          0,00 ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ………………………..    10.146,38 ευρώ 
 

 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Οικισµός Σαρλάτων ∆.Ε. Λειβαθούς ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Η παρούσα µελέτη αφορά την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ύψους 7 µέτρων από 

οπλισµένο σκυρόδεµα για την αντιστήριξη γαιώδους πρανούς που έχει καταρρεύσει στον 
οικισµό Σαρλάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς. 

 
Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που 
συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής 
νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta 
SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να 
µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα 
µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και 
ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους 
ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,  

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

•••• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  

•••• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  

•••• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη,  

•••• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες 
δεν είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

•••• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: 

•••• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας 
«οµάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

                                                 
25 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, 

ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία 
αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών µε ΓΕ&ΟΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 3 του Κ∆Ε. 
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•••• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα 
εργασιών» σε άλλη  «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής 
σύµβασης του έργου. 
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο 
µειώσεις ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των 
προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα 
εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 

 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) 

ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης27.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες28 του έργου αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ. 

 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του 

άρθρου 3 του Κ∆Ε. 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε επί 

µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Κ∆Ε 29.  
 
 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 26 του Κ∆Ε. 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 
 
 
15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθενται από τους 

διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 
160) και του άρθρου 24 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, 
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 

                                                 
27  Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 

άµεση έναρξη των εργασιών. 
28 Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά 

την παρ. 2 του άρθρου 49 του Κ∆Ε, µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου επιβολής. 
29 Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του 

άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές 
προϋποθέσεις) του Κ∆Ε και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήµατα που 
υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
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προϋπολογισµού της υπηρεσίας30, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 882,29 ΕΥΡΩ. 
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον 
διαγωνισµό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι 
υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε 
περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
µελών της.   

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή 

το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο 
δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το 
παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, 
χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από 
τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 
του Κ∆Ε31. Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού 
η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο 

των έξι µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του Κ∆Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον µέχρι 16/09/201632. 

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύρει 

την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 
15. 5  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) 
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 
απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης 
είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
 
 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο33  

                                                 
30  Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συµµετοχής 

ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας (συµπεριλαµβάνεται και η 
αναθεώρηση), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

31 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία 
πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 

32 Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συµµετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 
4281/2014. 

33 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον 
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από 
την προκήρυξη προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση 
από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 
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16.2 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση.34 
  
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Κ∆Ε, 
στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
5% (πέντε επί τοις εκατό)35 επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από 
την υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισµό, ή 
στον φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία 
της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το 
οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη 
διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωµα 
διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 
κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ∆Ε. 
 
 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 
2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 
περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 
 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον 
διαγωνισµό, ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2016  ηµέρα Τρίτη . Ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί 

                                                                                                                                            
δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύµφωνα µε 
την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε µε το άρθρο 242 
παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων στις 
διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

34 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του Κ∆Ε, οπότε µνηµονεύονται και οι 
απαραίτητες λεπτοµέρειες. 

35 Σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε 
ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύµβασης (στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η 
αναθεώρηση), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αναπροσαρµόζεται (αυξοµειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 
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σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή36 και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί µε FAX37 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη 
νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 
π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις. 
     

 
 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά 
τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα ενός µηνός38 από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών39. 

 
 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 29 του Κ∆Ε.   
                     
 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου40 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 
  

Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.41 Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων 

                                                 
36  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
37  Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
38 Σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ∆Ε και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται 

ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανάλογα µε τον προβλεπόµενο προσυµβατικό έλεγχο 
νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και υποσηµείωση 14). 

39 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 
α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

40  Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε µε αρ. 46 ν. 
3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

41 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται 
και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  
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στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (βλ. άρθρα 105 και 106 του Κ∆Ε) εφόσον αυτό 
επιτρέπεται από τα ανώτατα όρια προϋπολογισµού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) της 
εκάστοτε µορφής επιχείρησης. 

β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις 
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου , 
στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις 
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια 
µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους42, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της 
καλούµενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ∆Ε. Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της 
συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη ------ του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ------, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας)43. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων 
Έργων. 

 
 

Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στον διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  

1. Να µην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια 
παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους 
προέλευσής της. 

                                                                                                                                            
(βλέπετε άρθρα 105 και 106 του Κ∆Ε). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.
  

42 Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν 
επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 
106 παρ. 1 του Κ∆Ε). 

43 Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 
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2.  Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε 
περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή 
του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 
επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 
αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 
Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 
Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του 
εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι 
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη 
στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει 
τη συγκεκριµένη δηµοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένη. 

7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου 
ορίου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές 

επιχειρήσεις.  
8.  Τεχνική ικανότητα44. 
 ……………………………………………………………………………….. 

                                                 
44 Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή 

Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων 
εργοληπτών. Η ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων 
στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που 
ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των 
κατηγοριών που δικαιούνται να συµµετέχουν στον διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες 
η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του 
Μητρώου µπορούν όµως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής 
ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεµφερών κατ΄ αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα 
από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη 
διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Κ∆Ε Στην περίπτωση 
αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 
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……………………………………………………………………………….. 
 
 
Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  

 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά45: 
 

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στα 
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων 46 πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και 
κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.  

β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του 
Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, 
επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη 
και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το 
άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. Κ∆Ε). 

γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του 

                                                 
45 Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την 
αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη 
επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση 
της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 
του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους 

46 Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών 
Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 
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Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας 
προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του 
Κ∆Ε). 
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 47 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των 
προσφορών. 

  
23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά 
των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες 
επιχειρήσεις όσο και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από 
την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των 
περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η 
Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 
ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει 
κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση48 (του µεµονωµένου 
υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι 
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε 
θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης.  
Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα 
Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού 
της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα 
δικαιολογητικά των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους 
καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 
151 του Κ∆Ε, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών 
εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 
23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη ∆ήλωση 

που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
και βεβαιώνει ότι:  
ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση49, αναγκαστική διαχείριση ή, 
προκειµένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την 
εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  
ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  

                                                 
47 Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε.  
48  Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει 

ηµεροµηνία υπογραφής εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση ενώ δεν απαιτείται 
αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

49  Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  
iv) το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα 
ελληνική νοµοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες 
συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε)  στην 
Ελλάδα. 
Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 
προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα50 που 
απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται 
σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά 
ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να 
προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕ∆Ε. ∆εν απαιτείται προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα 
ταµεία, στα οποία ενδεχοµένως είναι ασφαλισµένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. 
τέως ΤΠΕ∆Ε).  

 
γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε). Σε περίπτωση 
που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την 
αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα 
αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη 
δήλωση. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα 
εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι 
απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής 
τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το 
χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά 
τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες 
σε τέτοιες οργανώσεις51.  

  

                                                 
50  Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
51 ∆ιευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του 
εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των 
προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του 
τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύµφωνα µε τα αναλυτικώς προβλεπόµενα 
στην υποσηµείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 
δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή 
δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω 
διαγωνισµό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε 
περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του 
σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 
πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των 
αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την 
ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα 
µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την 
άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ 
της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.  

 
γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, 

συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 
αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε 
αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 
20 παρ. 4 του Κ∆Ε52). 
 

                                                 
52  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο 

που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. 
ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων.  
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23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας53 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

 
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί 

ποινή αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο 
Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον 
(επίσης επί ποινή αποκλεισµού):  
1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 

κατατίθενται πρωτότυπες. 
2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 

νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω 
διαγωνισµό. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα 
αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των 
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Κ∆Ε να 
ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της, όπως 
π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  
Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών 
επιχειρήσεων. 
Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την 
εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   
Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση 
θεωρείται αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από 
τον αναφερόµενο στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 
την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 
συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για 
τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής 
των κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Κ∆Ε νοµιµοποίηση 
του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό της 
εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 
∆ιακήρυξης.  

                                                 
53 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Κ∆Ε 

(άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν 
είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί 
και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.∆Ι. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο 
πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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 Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την 
Ενηµερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών 54.  
∆εν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών ονοµαστικοποίησης 
µετοχών.εγκατάστασης.  

 
 
24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το 

έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 
Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το 
άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα 
µονογράφει η Ε.∆. (άρθρο 20 παρ. 4 του Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, 
συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα 
ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.   
 
Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  
 
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω 
και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής 
προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του άρθρου 5 του Κ∆Ε 
ολογράφως και αριθµητικώς 55.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθµητικής 56.  
∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ 
της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα 
γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα 
και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.   
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
 

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 

                                                 
54  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.  
55 Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα 

είναι των άρθρων 7 ή 9  του Κ∆Ε τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
56  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Κ∆Ε. Σε 

περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.  
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25.1  Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 138/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

 
25.257       ………………………………………………………………………………………………. 
 Η παρούσα σύµβαση  υπόκειται λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και 

τις απαγορεύσεις των άρθρων 31-34 του Κ∆Ε.   
 
25.358         ………………………………………………………………………………………………. 
 Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συµβούλου που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε 
αυτόν. 

 
25.459 60 ………………………………………………………………………………………………. 

 
                                                             Αργοστόλι, 21 Ιανουαρίου 2016 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

 

Ευάγγελος Κουφός 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
και  

Προϊστάµενος ∆/νσης 
(αναπληρωτής) 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  ∆ιονύσιος  - Αραβαντινός ∆ιονύσιος  -
Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   138 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) . 

                                                 
57 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται µόνο εφόσον η σύµβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόµενο όριο).  
58 Προαιρετική επιλογή. 
59 Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική 

απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Κ∆Ε.  
60 Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις 

συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων δηµοσίων έργων µπορεί να προβλέπεται για την επίλυση 
των διαφορών η εφαρµογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κ∆Ε, είτε 
της διαδικασίας ∆ιαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     
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3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  . 
4) την 228/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  πρόχειρου διαγωνισµού δηµοπράτησης του 
έργου«« ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ   ΤΤ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΡΡ ΙΙ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΝΝ   

ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ   ΣΣ ΑΑ ΡΡ ΛΛ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ »»  Προϋπολογισµού 54.261,10 Ευρώ (µε αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.)  που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης 
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ∆Ε) και β) τους παραπάνω όρους διακήρυξης. 
 2.   Εγκρίνει τα συµβατικά Τεύχη του παραπάνω έργου βάσει των άρθρων 103( παρ.2δ ) του Ν   
3463/2006, του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 και των άρθρων 6 και 29 του Ν 3669/2008.  
3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του εν λόγω  έργου  
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς – Λεωφ. Βεργωτή 

160 Αργοστόλι στις  16 Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα Τρίτη   και  µε  ώρα λήξης 
επίδοσης  προσφορών την   10:00 π.µ .  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία  
ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία  
που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε FAX61  
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν 
 τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
4. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού  ποσού  54.261,10 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  
30.7323.01   του Προϋπολογισµού 2016 .  
Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 του 
Κ∆Ε.  Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται µε 
τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου.  
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   12  / 2016                                                           Α∆Α: 6ΤΑΧΩΕ5-25Ε     
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας  
διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  20-01-2016σχέδιο των όρων διακήρυξης της ∆/νσης των ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, το 
οποίο συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η 
 

                                                 
61  Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

 
προϋπολογισµού 61.841,96 ευρώ € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & µε δικαίωµα προαίρεσης έως 
15%) για τις αντίστοιχες ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, όπως προδιαγράφεται 
στη µε κωδικό Α.Μ. 3/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
Η παρούσα προµήθεια χρηµατοδοτείται από ανταποδοτικά τέλη για το προσωπικό που υπηρετεί στη 
∆/νση Καθαριότητας και από τους ιδίους πόρους για τις λοιπές ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες του ∆ήµου 
καθώς και από ιδίους πόρους των Νοµικών Προσώπων  
 
Αναθέτουσα αρχή : ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/νση: ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου, Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100 Τηλ. : 26713 
......................... 
Fax : 26713........................... 
 
Άρθρο 1: Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
1. Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

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

3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

4. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

5. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων».  

6. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

7. Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις 
λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου.  

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

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

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

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

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

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

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



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
ΤΥΠΟΣ

 
Β

  

   

  

137 

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.  

ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  

• Την από 16/10/2015 ηλεκτρονική ενηµέρωση του ∆ιευθυντή ∆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 
2016. (Από την προµέτρηση που έγινε µε βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι η απαιτούµενη 
ποσότητα παστεριωµένου γάλακτος ανά ηµέρα είναι 102 λίτρα για ισάριθµους 
δικαιούχους.) 

• Το µε α.π. 1439/9.10.2015 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 14 λίτρα 
για ισάριθµους δικαιούχους) 

• Το µε α.π. 2256/9.10.2015 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 4 λίτρα 
για ισάριθµους δικαιούχους) 

 
Άρθρο 2ο - Συµβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύµβασης, τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν (µε τη σειρά ισχύος τους), είναι : 
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α)Η διακήρυξη της δηµοπρασίας. 
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων  
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές  
δ) Τεχνική Έκθεση  
ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
στ) Τιµολόγιο Προσφοράς 
 
Άρθρο 3ο - Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο .........................., ........................, στη ∆ιεύθυνση........................................., 
την .../...../2015  ηµέρα ..............και ώρα ............. έως .......... διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι 
δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου 
εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. 
Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον 
τρόπο στο ∆ήµο και να έχουν παραληφθεί από το ∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη 
ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη _............................................................ Τ.Κ. 28100. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται, καθώς και εκείνες που αποδεδειγµένα παραλαµβάνονται ταχυδροµικών ή άλλως από 
το ∆ήµο µετά την προηγούµενη ηµέρα διαξαγωγής του διαγωνισµού. 
Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα στις …… 
 
Άρθρο 4ο - Επιτροπή διαγωνισµού - Πληροφορίες 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) 
είναι η αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ. 
Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  όπου οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Τµήµα Προµηθειών, Πλατεία 
Βαλλιάνου, 1ος όροφος, τηλ. ..................................., fax ...................., Τ. Κ. 28100,  υπάλληλος 
.......................................... 
 
Άρθρο 5ο - Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6) 
Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται 
για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα 
και θα είναι πλήρεις και σαφείς σ' όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του 
προσφέροντος. 
 
Άρθρο 6ο - Προέλευση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 18) 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προµήθεια είδη, εγχώριας ή 
αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες Ελληνικές ή χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συνεταιρισµοί ή ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 
 
Άρθρο 7ο - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7) 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής 
δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει 
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) : 
 
α. Οι Έλληνες πολίτες. 
7.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2 % επί της ενδεικτικά 
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης µε Φ. Π. Α., όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά 
παρακάτω στην 1η παράγραφο του 8ου άρθρου της παρούσας διακήρυξης. 
7.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
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7.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε 
αυτούς προσωπικό. 
7.4 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
7.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο 
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
7.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη 
χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 7.4, 7.5 
και 7.6 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
7.7 Πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης περί της διασφάλισης της ποιότητας (ISO 
9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναµό του) των παραγόµενων προϊόντων, που αφορά τις πρώτες 
ύλες, την παραγωγή, την τυποποίηση, την αποθήκευση και τη διανοµή προϊόντων. 
7.8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος προµηθευτής θα δηλώνει ότι 
αποδέχεται να παραδίδει το προς προµήθεια είδος στους χώρους που υποδεικνύονται στη σχετική 
µελέτη και γενικότερα ότι αποδέχονται τον τρόπο παράδοσης, όπως αυτός περιγράφεται στη σχετική 
µελέτη της παρούσας προµήθειας. 
7.9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος προµηθευτής θα δηλώνει ότι δεν 
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησής του. 
7.10 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος προµηθευτής θα δηλώνει ότι δεν 
έχει αποκλειστεί από συµµετοχή σε διαγωνισµούς Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε έχει 
κηρυχθεί έκπτωτος. 
7.11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος προµηθευτής θα δηλώνει τη 
συνέπειά του στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων προς 
τις υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα, καθώς και αν έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή 
δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ∆ήµο. 
7.12 Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας κάθε φορτηγού ή φορτηγών που θα 
χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά του γάλακτος από το εργοστάσιο παραγωγής ή το σηµείο 
αποθήκευσής του προς τους δικαιούχους, στην οποία θα φαίνεται ότι το φορτηγό είναι ψυγείο, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του προς προµήθεια είδους κατά τη µεταφορά 
του από το εργοστάσιο παραγωγής προς τους δικαιούχους. 
7.14 Σε περίπτωση που ο µεταφορέας είναι άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από τον υποψήφιο 
προµηθευτή, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του µεταφορέα ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και 
κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
Τονίζεται εδώ ότι σε περίπτωση που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου διαπιστώσουν ότι κάποια από τις 
παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις είναι ψευδής, τότε η προσφορά θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
7.15 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
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β. Οι αλλοδαποί  
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 
 
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η’ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη 
τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 7.5 : 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα 
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε 
αυτές προσωπικό. 
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκοµίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 
προσωπικό. 
 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ως ανωτέρω. 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ) Πιστοποιητικά όπως των εδαφίων 7.3 έως και 7.14 ανωτέρω. 
 
ε. Οι ενώσεις υποψήφιων προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση. 
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε 
µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. Το 
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
7.16 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
7.17 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση ή βεβαίωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους 
προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση ή βεβαίωση, αυτό 
µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο (βλ. 6η παράγραφο του 7ου 
άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993). 
7.18 Μαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκοµίζονται τα απαραίτητα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. 
7.19 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, µε ποινή αποκλεισµού σε 
αντίθετη περίπτωση, µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) 
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µήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί 
άλλη 
µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 
7.20 Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, να 
καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του 
διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει. 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους 
υποψήφιους προµηθευτές, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση) 

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προµηθευτή ως 
φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν µόνο το γνήσιο της υπογραφής. 

• Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι νοµικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε.  Ε.) και ο 
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα 
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 
(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό 
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και 
πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 
 
Άρθρο 8ο - Εγγυήσεις 
 
8.1 Εγγύηση συµµετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 1) 
α) Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2 % του ενδεικτικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το (α) εδάφιο της 1ης 
παραγράφου του 157ου άρθρου του Ν. 4281/2014. 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο διαγωνισµός διενεργείται για την κάλυψη αναγκών τριών φορέων, οι 
συµµετέχοντες θα προσκοµίσουν τρεις εγγυητικές επιστολές ως ακολούθως: 

1. Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, εγγύηση συµµετοχής ίση µε το 2% του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της προµήθειας που αφορά το ∆ήµο µε ΦΠΑ, ήτοι 1.076,307 ευρώ 

2. Για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου, εγγύηση συµµετοχής ίση µε το 2% του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας που αφορά το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο µε ΦΠΑ, 
ήτοι 124,865 ευρώ 

3. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Κεφαλλονιάς - ΚΕ∆ΗΚΕ εγγύηση συµµετοχής ίση 
µε το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας που αφορά την ΚΕ∆ΗΚΕ µε ΦΠΑ, 
ήτοι 35,667 ευρώ 

β) Για την εγγύηση συµµετοχής ως προεκτιµώµενη αξία της σύµβασης νοείται ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός της µελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζοµένου. 
γ) Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που η 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο ∆ήµος Κεφαλονιάς µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συµµετοχής. 
δ) Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
ε) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 
στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπ' όψιν. 
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ζ) Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα : 

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή το Νοµικό Πρόσωπο προς τον οποίο απευθύνεται 
(∆ήµος Κεφαλλονιάς, ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου, Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς). 
4. Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 
της διαίρεσης και της διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 
ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά 
τουλάχιστον ένα (1) µήνα. 
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα 
από απλό έγγραφο του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της  εγγύησης. 

 
 
8.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 2) 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί του συµβατικού 
προϋπολογισµού της προµήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή : 
α) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α., σύµφωνα µε το (β) εδάφιο της 1ης παραγράφου του 157ου 
άρθρου του Ν. 4281/2014. 
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Ο ανάδοχος καθώς θα υπογράψει 
ξεχωριστή σύµβαση µε κάθε έναν από τους τρεις φορείς θα προσκοµίσει αντιστοίχως τρεις εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης (∆ήµος, ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου, Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Κεφαλλονιάς-ΚΕ∆ΗΚΕ) 
γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), µε τις εξής 
διαφοροποιήσεις : 

∆εν θα αναφέρουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Θα αναφέρουν τα προς προµήθεια υλικά. 
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, η ισχύς της για την παρούσα 
προµήθεια χρειάζεται να διαρκεί τουλάχιστον µέχρι και την 31/12/2016. 

 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας προσωρινής παραλαβής των προς προµήθεια 
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ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο 
συµβαλλόµενων. 
 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα 
κράτη - µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 
κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
 
 
 
Άρθρο 9ο - Τρόπος κατάθεσης προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 11) 
9.1 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. 
9.2 Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
9.3 Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
9.4 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
9.5 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις 
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να 
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
9.6 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Προς το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
γ. Ο τίτλος της προµήθειας. 
δ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
 
Άρθρο 10ο - Προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 12) 
 
10.1 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα 
((ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων) µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω 9ο άρθρο της 
παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής 
(περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή) : 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
10.2 Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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10.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 
από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει 
τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
10.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις 
δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της 
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
 
Άρθρο 11ο- Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13) 
11.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους 
τουλάχιστον για δύο µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
11.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται, εφόσον 
ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από την διακήρυξη  
 
 
Άρθρο 12ο - Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14) 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 13ο - Προέλευση του υπό προµήθεια είδους 
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 
παραγωγής του υπό προµήθεια είδους. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Άρθρο 14ο -Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15) 
14.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσιοποίηση της περίληψης 
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 
1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5). 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση 
που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής, όπως 
είναι οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 : 
Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για 
την διενέργεια διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
ΤΥΠΟΣ

 
Β

  

   

  

145 

του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από 
το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του 
στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 
παρ. 1β και Ν. 2286/1995 άρθρο 4 παρ. 5). 

14.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου καθώς και οι αποφάσεις της 
γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους. 
14.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3). 
14.4 Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών το πολύ από την υποβολή της. 
 
 
Άρθρο 15ο - Προσφερόµενη τιµή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16) 
15.1 Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στην 
διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από το Φ. Π. Α. για παράδοση των ειδών στο ∆ήµο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 
15.2 Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Ευρώ ανεπτυγµένη σε τρίτο (3ο) δεκαδικό ψηφίο. 
15.3 Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η τιµή χωρίς Φ. Π. Α. σε Ευρώ αριθµητικώς ανά 
τεµάχιο, καθώς και αριθµητικώς και ολογράφως η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των προς 
προµήθεια ειδών στην προσφορά συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 
15.4 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
15.5 Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος των δώδεκα (12) µηνών, δεν ορίζεται όρος 
περί αναπροσαρµογής της τιµής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Γι’ 
αυτό προσφορά µε τιµές µη σταθερές απορρίπτεται. 
15.6 Προσφορά µε τιµή µη ανεπτυγµένη σε τρίτο δεκαδικό θα θεωρείται ότι περιλαµβάνει τρία (3) 
µηδενικά δεκαδικά ψηφία 
 
 
Άρθρο 16ο - ∆είγµατα 
Οι υποψήφιοι προµηθευτές, την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, 
µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, και δείγµα του προσφερόµενου γάλακτος, τόσο του 
πλήρους σε λιπαρά (περιεκτικότητας 3,55 % µε µέγιστη απόκλιση 0,5 %) όσο και του γάλακτος 
χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (περιεκτικότητας 1,55 % µε µέγιστη απόκλιση 0,5 %, αντίστοιχα), 
το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση από αναγνωρισµένο εργαστήριο. Η ετικέτα του 
προσφερόµενου γάλακτος θα επισυνάπτεται στην προσφορά, την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι 
προµηθευτές. 
 
Άρθρο 17ο - Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 
19) 
17.1 Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση πραγµατοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισµό που 
γίνεται µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερη τιµή): 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται 
αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραµένει σφραγισµένος µέχρι να κριθεί η 
πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο και η συµφωνία των τεχνικών στοιχείων του 
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κυρίως φακέλου µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας προµήθειας. Οι οικονοµικές 
προσφορές των υποψήφιων προµηθευτών, των οποίων τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία 
κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά, αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση και αφού κριθούν τα 
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισµό 
και είναι πλήρη βάση της διακήρυξης. 
17.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το 
οποίο υπογράφει. 
 
Άρθρο 18ο - Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20) 
18.1 Καθώς για την τελική επιλογή του προµηθευτή, κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών: 
α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης. 
β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 
για το ίδιο προϊόν και την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης υποψήφιο προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία 
πλήρης και οικονοµικότερη. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή 
και είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την επιλογή της 
χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους 
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
18.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 
18.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
18.4 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, η δε 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στον Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο 
νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και µετά την 
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 
 
Άρθρο 19ο - Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995) 
19.1 Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση του 
προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει : 
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα  
β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 
 
19.2 Στην περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης γνωµοδοτεί για : 
α. Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας για το 
σύνολο της ποσότητας, 
β. συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 
γ. τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε ή χωρίς νέους όρους, τότε την 
τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
 
 
Άρθρο 20ο - Συνέχιση του διαγωνισµού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22) 
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Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή 
νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει 
αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η προµήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 
 
Άρθρο 21ο - Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24) 
21.1 Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προµηθευτής 
που κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός διαστήµατος 10 ηµερών και όχι συντoµότερα από 
5 ηµέρες, προς υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης µε κάθε έναν από τους τρεις (3) φορείς και να 
καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές  για την καλή εκτέλεση αυτής, οπότε του 
επιστρέφονται οι εγγυητικές συµµετοχής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 
µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Εφ' όσον η σύµβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της. 
 
21.2 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση 
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 & 35 της Υπ. Απ. 11389/1993, εκτός αν η 
καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από 
σχετική αίτηση του αναδόχου. 
 
 
Άρθρο 22ο - Σύµβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2) 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από 
τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που 
την συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις 
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. Η διάρκεια 
κάθε σύµβασης δεν θα ξεπερνά την 31/12/2016, ανεξαρτήτως εάν έχει απορροφηθεί ολόκληρη η 
καταρχήν συµβατική ποσότητα. 
 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
 
Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο και για κάθε ένα από τα δύο Νοµικά 
Πρόσωπα από τον Πρόεδρο αυτών. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από 
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συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των 
αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης και σε κάθε περίπτωση εφόσον επιτρέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
 
 
Άρθρο 23ο - Χρόνος, χώροι και τρόπος παράδοσης και παραλαβή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 
και 29) 
Το προς προµήθεια γάλα θα παραδίδεται εβδοµαδιαίως και ειδικά κάθε ∆ευτέρα πρωϊ (εφόσον 
είναι εργάσιµη) στους χώρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο εκτός εάν έως την υπογραφή της 
σύµβασης προκύψει αλλαγή των χώρων για τον κάθε Φορέα. Σε κάθε περίπτωση οι ακριβείς 
τοποθεσίες να αναφέρονται στις σχετικές συµβάσεις του αναδόχου µε τους φορείς. Τα υφιστάµενα 
σηµεία διάθεσης του γάλακτος είναι τα ακόλουθα µε τοποθέτηση ενός ψυγείου ανά σηµείο ικανής 
χωρητικότητας για την υποδοχή της ποσότητας που αντισοιχεί στους κατά τόπον δικαιούχους: 
Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς: 
- Κτήριο ΞΕΝΙΑ, Αργοστόλι  (για τους δικαιούχους ∆Ε Αργοστολίου και ∆Ε Οµαλών) 
-.∆ηµοτικό Κατάστηµα Ληξουρίου ( για τους δικαιούχους ∆Ε Παλικής) 
- ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Πυλαρέων (για τους δικαιούχους ∆Ε Πυλαρέων) 
-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Ερίσου (για του δικαιούχους ∆Ε Ερίσου) 
-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Σάµης (για τους δικαιούχους ∆Ε Σάµης) 
-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Ελειού Πρόννων (για τους δικαιούχους ∆Ε Ελειού Πρόννων) 
-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Λειβαθούς (για τους δικαιούχους ∆Ε Λειβαθούς) 
 
Για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο: 
Εγκαταστάσεις ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Άγιος Ανδρέας) 
Για την ΚΕ∆ΗΚΕ: 
Έδρα ΚΕ∆ΗΚΕ (Γραφεία στο κτήριο ∆ηµοτικού Θεάτρου). 
Σε περίπτωση που ο Φορέας αλλάξει σηµείο διάθεσης του γάλακτος και άρα υποδοχής της 
προµήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία επιβάρυνση να µεταφέρει τα ψυγεία στα νέα 
σηµεία που θα του υποδειχθούν από τον κάθε φορέα. 
Ο Φορέας οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον ανάδοχο για την µεταφορά, τουλάχιστον 10 ηµέρες 
πριν την απαιτούµενη ηµεροµηνία µεταφοράς. 
 
Τόσο οι συνολικές όσο και οι αντίστοιχες αναλυτικές ποσότητες ανά σηµείο διάθεσης, θα 
κοινοποιηθούν στον προµηθευτή της παρούσας προµήθειας µαζί µε την πρόσκληση για την υπογραφή 
της αντίστοιχης σύµβασης.  
 
Οι ποσότητες αυτές θα µπορούν να µεταβάλλονται µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του Φορέα 
(αριθµός δικαιούχων) και σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 
της αρµόδιας φορέα προς τον προµηθευτή και όσον αφορά στην κατανοµή της αλλά και όσον αφορά 
γενικότερα στις ηµερήσιες ανάγκες του.  
 
Από κάθε φορέα θα έχουν δοθεί πριν την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας 
αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων παροχής γάλακτος, στις οποίες θα φαίνεται ποιοι δικαιούχοι 
χρειάζονται γάλα πλήρες σε λιπαρά (περιεκτικότητας 3,55 % µε µέγιστη απόκλιση 0,5 %) και ποιοι 
δικαιούχοι χρειάζονται, για λόγους υγείας όπως ή δυσλιπιδαιµία, δηλαδή ή παρουσία αυξηµένων 
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επιπέδων χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίµα, γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 
(περιεκτικότητας 1,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 %, αντίστοιχα). Ο διαχωρισµός των δικαιούχων θα 
γίνεται σύµφωνα µε την κρίση του Ιατρού Εργασίας. 
 Με βάση αυτές τις καταστάσεις θα µπορεί ο προµηθευτής να παραδίδει την ακριβή ποσότητα 
γάλακτος πλήρους σε λιπαρά ή χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά σε καθένα από τα εννέα (9) 
παραπάνω σηµεία παράδοσης.  
 
Ο αριθµός των δικαιούχων είτε για γάλα πλήρες σε λιπαρά ή για γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά θα µπορεί να µεταβάλλεται κάθε τέσσερις (4) µήνες. Τα σχετικά αιτήµατα για µεταβολή των 
καταστάσεων για το επόµενο τετράµηνο θα πρέπει να παραδίδονται έγκαιρα στο Τµήµα Προµηθειών, 
ώστε ο προµηθευτής να είναι δυνατόν να αντεπεξέλθει και να παραδώσει τις σύµφωνες µε αυτές 
ποσότητες σε κάθε σηµείο διανοµής από την πρώτη εργάσιµη ∆ευτέρα του νέου τετράµηνου.  
 
Το γάλα, το οποίο θα παραδίδεται στα προαναφερόµενα σηµεία – εγκαταστάσεις των φορεών,  κάθε 
∆ευτέρα (εργάσιµη ηµέρα) και την εποµένη εφόσον η ∆ευτέρα δεν είναι εργάσιµη, θα διατηρείται 
µέχρι να παραδοθεί στους δικαιούχους σε κατάλληλα ψυγεία, που θα εγκαταστήσει και θα 
συντηρεί ο προµηθευτής, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να κλειδώνουν. Θα πρέπει να 
προκύπτει µε σαφήνεια η δέσµευση του υποψήφιου προµηθευτή να εγκαταστήσει και να συντηρεί τα 
ψυγεία αυτά, καθώς και η καταλληλότητα και το ασφαλές κλείδωµά τους, από τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς του, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση.  
 
Η εβδοµαδιαία ή αναγκαία ποσότητα γάλακτος θα παραδίδεται στο ∆ήµο και στα Νοµικά 
Πρόσωπα αντίστοιχα, από τον προµηθευτή στις πρώτες εργάσιµες ώρες κάθε εργάσιµης 
∆ευτέρας, ώστε να παραδίδεται έγκαιρα στους δικαιούχους, ενώ η παράδοση του γάλακτος θα 
περιλαµβάνει και την τοποθέτηση του στα αντίστοιχα προαναφερόµενα ψυγεία από τους 
εργαζόµενους του προµηθευτή που το παραδίδουν.  
Υποχρεωτικά, η ηµεροµηνία λήξης του γάλακτος που θα παραδίδεται από τον προµηθευτή δεν θα 
αντιστοιχεί σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των έξι ηµερών (6) ηµερών από την ηµέρα παραλαβής του 
από το Φορέα ή µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα έκαστης ηµερολογιακής εβδοµάδας. 
 
Τα έξοδα προετοιµασίας και µεταφοράς του προς προµήθεια είδους µέχρι τους τόπους παράδοσης θα 
επιβαρύνουν τον προµηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια. 
 
Η παραλαβή του γάλακτος ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εξαιτίας της 
αντικειµενικής αδυναµίας παρουσίας της επιτροπής παραλαβής ταυτόχρονα σε εννέα (9) σηµεία 
υποδοχής ανά την επικράτεια, θα οριστεί υπεύθυνος υπάλληλος για κάθε σηµείο µετά του 
αναπληρωτή του, ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο αποστολής του προµηθευτή διασταυρώνοντας τις 
αναγραφόµενες σε αυτό ποσότητες παράδοσης µε τις παραδοτέες. Το υπογεγραµµένο από τον 
υπεύθυνο ∆ελτίο Αποστολής θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Παραλαβής.  
Σε περίπτωση που η παραδοτέα ποσότητα δεν συµπίπτει µε την αναγραφόµενη στο ∆ελτίου 
Αποστολής, ο υπάλληλος θα διατυπώνει επί αυτού ότι παραλαµβάνει µε επιφύλαξη και να αναγράφει 
την πραγµατική ποσότητα που παρελήφθη.  
 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την 
αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της 
επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο  Φορέας δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις 
ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 
 
Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει ενυπόγραφο 
τιµολόγιο – δελτίο αποστολής, στο οποίο θα γράφονται 
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ακριβώς οι ποσότητες των ειδών. 
 
Σηµειώνεται εδώ ότι ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να λαµβάνει δείγµα από το προς προµήθεια γάλα 
και να το ελέγχει σε εργαστήρια της επιλογής του σε ποσοστό ως 5 % κατά την εκάστοτε παράδοση. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στον εκάστοτε Φορέα (∆ήµος, 
∆ηµοτικό Γηροκοµείο, ΚΕ∆ΗΚΕ) και στα σηµεία που υποδειχθούν για την τοποθέτηση των ψυγείων 
συντήρησης. Καµία επιβάρυνση δεν θα επιβληθεί από τον ανάδοχο για την παροχή και τοποθέτηση 
(σε πλήρη λειτουργία) των ψυγείων συντήρησης του γάλακτος. Κάθε φορέας είναι υποχρεωµένος να 
διαφυλάττει τα ψυγεία και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση, καθώς αποτελούν περιουσία του 
αναδόχου. Αρµόδιος για την υπογραφή σχετικών συµφωνητικών για την ακεραιτότητα του εξοπλισµού 
είναι ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών υπηρεσιών. 
Σε κάθε περίπτωση  ο Φορέας ευθύνεται µόνον για φθορές και ζηµιές που αποδεδειγµένα οφείλονται 
σε δική του υπαιτιότητα (κακή χρήση, κλπ). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην τοποθέτηση των ψυγείων στα εννέα σηµεία εντός 5 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης προκειµένου να ξεκινήσει η προµήθεα του γάλακτος προς 
τους δικαιούχους εργαζοµένους. 
 
 
Άρθρο 24ο – Αυξοµείωση ποσοτήτων –∆ικαίωµα Προαίρεσης 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και η ΚΕ∆ΗΚΕ  διατηρούν το δικαίωµα να επαυξάνουν, 
όταν και εφόσον κρίνουν τούτο ως αναγκαίο, την ποσότητα του προς προµήθεια είδους, του αναδόχου 
υποχρεωµένου να εκτελέσει την προµήθεια όπως θα τροποποιείται, εφόσον η συνολική προκαλούµενη 
αύξηση ως τις 31/12/2016 δεν προκαλεί ούτε υπέρβαση της συνολικής συµβατικής δαπάνης της 
προµήθειας σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15 %, ούτε, ιδίως, υπέρβαση της συνολικής εγκεκριµένης 
αρχικής πίστωσης για την παρούσα προµήθεια. Η αύξηση ή η µείωση αυτή θα αφορά ενδεχόµενη 
µεταβολή µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του φορέα, αφού προηγηθεί απλή έγγραφη ειδοποίηση της 
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ή των Νοµικών Προσώπων προς τον προµηθευτή τουλάχιστον τρεις 
(3) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, σύµφωνα και µε τη σχετική παράγραφο του 23ου άρθρου της 
παρούσας διακήρυξης. Αν η αύξηση ή η µείωση των ποσοτήτων των ειδών ξεπερνάει τα παραπάνω 
όρια, ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τον περιορισµό της στα όρια αυτά. 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες του προς προµήθεια προϊόντος, οι οποίες θα αναφέρονται στην 
σύµβαση µε τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί προµηθευτής της παρούσας προµήθειας, θα 
καθοριστούν µε βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του ∆ήµου, του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου και της ΚΕ∆ΗΚΕ, όπως αυτές θα έχουν τότε διαµορφωθεί. Ο ανάδοχος θα υπογράψει 
ξεχωριστές συµβάσεις µε κάθε έναν από τους τρεις φορείς καθώς οι πιστώσεις προέρχονται και 
αφορούν τον εκάστοτε προϋπολογισµό τους. 
 
 
Άρθρο 25ο - ∆ιαφορές διακήρυξης – νόµων 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η 
διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. µε την προϋπόθεση 
ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/2006. 
 
Άρθρο 26ο - ∆ηµοσίευση 
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού που 
υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα καθώς και στην 
ιστοσελίδα του δήµου και στο πρόγραµµα διαύγεια. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης,  και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 
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     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει ο διαγωνισµός να διεξαχθεί τις 10 Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη και αν ο 
∆ιαγωνισµός προβεί άγονος να επαλειφθεί τις 17 Φεβρουαρίου ηµέρα Τετάρτη. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  ∆ιονύσιος  - 
Κουρκουµέλης Ηλίας -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος- ∆ιονύσιος 
Αραβαντινός.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   2 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  . 
4) τις 220-222 & 223/2016 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων :  
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  πρόχειρου δηµόσιου  διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και 
µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των 
προς προµήθεια ειδών, το οποίο συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
προϋπολογισµού 61.841,96 ευρώ € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & µε δικαίωµα προαίρεσης έως 
15%) για τις αντίστοιχες ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, όπως προδιαγράφεται 
στη µε κωδικό Α.Μ. 3/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
Η παρούσα προµήθεια χρηµατοδοτείται από ανταποδοτικά τέλη για το προσωπικό που υπηρετεί στη 
∆/νση Καθαριότητας και από τους ιδίους πόρους για τις λοιπές ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες του ∆ήµου 
καθώς και από ιδίους πόρους των Νοµικών Προσώπων  

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  10 Φεβρουαρίου 2016 
ηµέρα  Τετάρτη   και  µε  ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την   10:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  
Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  
Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  17 Φεβρουαρίου 2016 
ηµέρα  Τετάρτη στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  

προσφορών την 10:00 π.µ  . 
3. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού  ποσού 53.815,35 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση 
Προϋπολογισµού 2016  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
   Από τον Κ.Α 20.6063 και τίτλο Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)   ποσό            10.000,00 €  
Από τον Κ.Α   30.6063 και τίτλο Λοιπές παροχές Προσωπικού  σε είδος  ποσό  25.000,00 € 
Από τον Κ.Α 35.6063 και τίτλο Λοιπές παροχές σε είδος  ποσό                            19.000,00 € 
 
4. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης,  και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 
 Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα καθώς και στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου και στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    13 / 2016                                                                            Α∆Α: 7Ξ71ΩΕ5-ΒΧΚ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος   εισηγούµενη το 2ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  21-01-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης της ∆/νσης των ∆ιοικητικών  
Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                 ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

CPV: 90910000-9 
                                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ιακηρύσσει πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των υπηρεσιών που συµφωνούν µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016», προϋπολογισµού 36.309,60 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το σύνολο των προς παροχή 
υπηρεσιών. 

Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε 
Α.Μ 2/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας διακήρυξης. Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 παρ. 5 του Π. ∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο. Τ. Α.», 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του Π. ∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο. Τ. Α.». 
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2. Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών». 

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

4. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
5. Toυ Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010). 
6. Του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) 

7. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

8. Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 
ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13η 
παράγραφο του άρθρου 20 και την 11η παράγραφο του άρθρου 21 (περί δυνατότητας 
ανάθεσης απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός) παροχής 
υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/05. 

9. Του Ν. 3863/2010, άρθρο 68 περί «Ρύθµισης καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών µε 
τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’/15-7-2010), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 τoυ Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013): Αντιµετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

10. Του Ν. 3979/16-6-2011, άρθρο 61 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 
11. Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009): «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

12. Την υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010/ΦΕΚ 1291/11-8-2010/Β’/Απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµικών (Αύξηση χρηµατικών ορίων). 

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

14. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/2012) άρθρο 6 παρ. 14) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση» 

15. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων – Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 
του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου 
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (Λ76) όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (2007 (L 335). 

16. Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010). 
17. Του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α’/2008) ∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του 

Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». όπως ισχύει 
18. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
19. Το N. 3861/10 (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. 

20. Το άρθρο 3 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, περί 
του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του µειοδότη/αναδόχου οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του 
Νόµου αυτού. 
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21. Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικονοµικού έτους 2016 
µε το ποσό των 36.309,60 ευρώ στον ΚΑ 10.6274   µε τίτλο "Υπηρεσίες φροντίδας 
καθαρισµού  κτιρίων δηµοτικών υπηρεσιών" 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συµβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Η διακήρυξη. 
β) Η Τεχνική Έκθεση (προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισµός, συγγραφή υποχρεώσεων. 
γ) Η οικονοµική και τεχνική προσφορά του µειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα γίνει ……………………………………………………….., την ………………., ηµέρα 
………… και ώρα ……………………, διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους µε εκπροσώπους τους στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.  
Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  ……..ηµέρα στο 
∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών ……  . 
Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον 
τρόπο στο ∆ήµο και να έχουν παραληφθεί από το ∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη 
ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση : ………………………………………. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται, καθώς και εκείνες που αποδεδειγµένα παραλαµβάνονται ταχυδροµικώς ή άλλως από 
το ∆ήµο µετά την προηγούµενη ηµέρα διαξαγωγής του διαγωνισµού. 
Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπου οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Τµήµα 
…………………………………………………………………) και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε τη διακήρυξη, στα γραφεία ∆ιεύθυνσης ……………………………………… ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
………………………………………. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr.  
ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
1. Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι. 
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά. 
3. Συνεταιρισµοί. 
4. Ενώσεις. 
Όσοι συµµετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην Yπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία τη 
φερεγγυότητα τους, την επαγγελµατική τους αξιοπιστία, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 
κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους (προγενέστερη εµπειρία, συστατικές 
επιστολές). 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό  
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής 
δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει 
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) : 
5.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2 % επί της συνολικής ενδεικτικά 
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π. Α. 
5.2 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

1. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης 
ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, προπτωχευτικής διαδικασίας 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία). 
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2. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
3. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή 
της εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται 
στο 6ο άρθρο της παρούσης.  
4. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
5. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για 
Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 
διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
αυτής, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι: 

i) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για Α) συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) 
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ∆) νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες  
ii) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
iii) ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα. 
iv) ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

6. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, των 
τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων των 
οποίων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται 
έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει. 

5.3 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
5.4 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
5.5 Μαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκοµίζονται τα απαραίτητα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. 
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τα Νοµικά Πρόσωπα :    Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι 
µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ ή απόφαση των εταίρων περί 
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 
για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος 
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εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού 
και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, Σε περίπτωση εγκατάστασης 
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

1. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: 

- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
- στο ∆ιαγωνισµό 
2. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 
- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 
- να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος του Έργου 
(φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
στο σύνολο της Προσφοράς, 

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 
- να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 
- να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκοµίζεται) κοινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
Επιπλέον, σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή 
στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 
της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση                   ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να καταθέσει 
εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
6.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

6.2 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

6.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

6.4 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 
καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 
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6.5 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του µειοδότη/αναδόχου οι 
ασυµβίβαστες ιδιότητες του Νόµου αυτού. 

6.6 Ένορκη βεβαίωση, επί ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, του νοµίµου εκπροσώπου 
του υποψηφίου αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος του, 
πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας», για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο 
Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 
4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013). 

β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά µε την ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του 
εδαφίου 6.2 : 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 
Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε 
αυτές προσωπικό. 
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκοµίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 
προσωπικό. 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) ∆ικαιολογητικά όπως των εδαφίων 6.1, 6.2 και 6.3 ανωτέρω. 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε. Οι ενώσεις υποψήφιων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο ανάδοχο που συµµετέχει στην Ένωση. 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους 
υποψήφιους αναδόχους, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση)  

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο ως 
φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν µόνο το γνήσιο της υπογραφής. 

• Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο 
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα 
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή). 

• Οι δηλώσεις χρειάζεται να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοµατεπώνυµο, 
ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό δελτίου 
ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και 
πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Εγγυήσεις 
7.1 Εγγύηση συµµετοχής  
α) Η εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία θα καλύπτει το 2 % της συνολικής ενδεικτικά 
προϋπολογισθείσας αξίας του συνόλου των υπηρεσιών όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και για το σύνολο των κτηρίων τους, και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου 
γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή άλλου αναγνωρισµένου ιδρύµατος ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για 
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δηµόσιο διαγωνισµό. Για την υποβολή προσφορά η εγγυητική συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των 
726,19 ευρώ. 
β) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 
η εργασία, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα 
από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων υποψήφιων αναδόχων πού έλαβαν 
µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
γ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπ' όψιν. 
δ) Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα : 
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ΙΛΙΟΥ). 
4. Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
7. Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 
της διαίρεσης και της διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα 
(1) µήνα, δηλαδή, σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 3µηνη ισχύ. 
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από 
απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής, πέραν των απαραίτητων στοιχείων, που δεν καθιστούν την 
εγγυητική ασαφή, όσον αφορά το ποσό, τον λόγο για τον οποίο εκδόθηκαν, τον εκδότη κ.λ.π., µπορούν 
να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
υποψηφίου από την Υπηρεσία. Αναφέρουµε ως παραδείγµατα τέτοιων ελλείψεων, τη µη αναφορά του 
αρ. πρωτ. της ∆ιακήρυξης όταν υπάρχει αναφορά στον τίτλο της Υπηρεσίας, µικρότερο από τον 
προβλεπόµενο χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 
7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5 % επί του συνόλου του συµβατικού 
οικονοµικού αντικειµένου όπως αυτό προκύπτει από την τιµή της προσφοράς του αναδόχου, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Παρέχεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης σε µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή άλλων νοµικών προσώπων 
της Ε. Ε., τα οποία έχουν το δικαίωµα προς τούτο, στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση, 
καθώς και σε µορφή γραµµατίου του Τµήµατος Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. παράγραφο 6.1 παραπάνω), µε τις εξής 
διαφοροποιήσεις : 
1. ∆εν θα αναφέρουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 
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3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
προς παροχή υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Προσφορές – χρόνος ισχύος προσφορών 
Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται : 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Προς το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
γ) Τίτλος της Τεχνικής Έκθεσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016. ) 
δ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
ε) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
στ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα 
πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο 
οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, 
δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα : 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα 
φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των 
προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη 
συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρη και σαφή σε όλα τα 
σηµεία. 
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση πρέπει να µονογράφονται από τον προσφέροντα. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 
εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του σηµεία που τυχόν δεν αποδέχεται προκειµένου να 
αξιολογηθούν. 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
22 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013), οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού, πρέπει, 
µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους, τα εξής: 
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές 
αυτών των εργαζοµένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 
Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν: α) εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών τους, (το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 1% της συνολικής 
οικονοµικής προσφοράς τους), β) των αναλώσιµων, γ) του εργολαβικού τους κέρδους, δ) των 
νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων (εισφορές Ι.Κ.Α.) κ.λ.π. 
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Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύµβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις γίνονται µόνον όταν 
ζητούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
λαµβάνονται υπ' όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για δύο (2) µήνες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί 
από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς πριν από τη λήξη τους. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η 
εργασία αποδέχεται µε την υπογραφή της σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύµβασης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιµές προσφορών 
Με την προσφορά η τιµή των προς παροχή υπηρεσιών δίδεται ανά µονάδα. 
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Euro. 
Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο οικονοµικής προσφοράς, παρόµοιας µορφής µε τον 
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα 
µπορεί προαιρετικά να συµπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονοµικής 
προσφοράς του. 
Οι τιµές για τις προς παροχή υπηρεσίες θα αναγράφονται αριθµητικώς και θα δίνονται ανά µήνα και 
κατ’ετος, ενώ επίσης θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο 
των εργασιών συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται συνολική 
τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά µε τιµές µη σταθερές απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Έλεγχος πριν από τη σύµβαση 
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/13 
(ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013): Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά 
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας: 
α) Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες 
οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το 
πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή 
του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται 
να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης και 
β) Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης τις υποψήφιες εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού, λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Αποσφράγιση προσφορών µε κριτήριο την οικονοµικότερη τιµή και ανακοίνωση 

τιµών 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµόσια, παρουσία των διαγωνιζοµένων, 
κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Π. ∆. 28/1980, τον κυρίως φάκελο και 
καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της 
προσφοράς χωρίς σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την 
προσφορά απαράδεκτη. 
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Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η 
παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε 
λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατά σειρά επίδοσης των προσφορών αναγράφονται στο 
πρακτικό δηµοπρασίας τα έγγραφα που περιέχονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά µεν αλλά κατά 
τρόπο που να εµφανίζει σαφώς το σύµφωνο ή µη προς τους όρους της διακήρυξης, σε επήκοο των 
παρισταµένων. 
Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά και που βρίσκεται µέσα στον εξωτερικό φάκελο 
παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθµός της προσφοράς. 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάµενοι εκπρόσωποι των 
υποψήφιων αναδόχων που βρίσκονται µέσα στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
µυστική. Κατά τη διάρκεια της µυστικής συνεδρίασής της, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
αποφασίζει σχετικά µε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Στη συνέχεια, η συνεδρίαση γίνεται ξανά δηµόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους 
υποψήφιους που αποκλείστηκαν, καθώς και τους λόγους του αποκλεισµού τους, και τους καλεί να 
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους µαζί µε τις σφραγισµένες προσφορές τους. 
Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών 
προσφορών που έγιναν δεκτές από την επιτροπή κατά τη σειρά που δόθηκαν σε αυτήν και 
ανακοινώνει µεγαλοφώνως την Οικονοµική προσφορά τους, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο της 
προσφοράς. 
Προσφορές που δε φέρουν στο τέλος την υπογραφή του υποψηφίου ή αυτές που δεν είναι σύµφωνες 
µε τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται από την Επιτροπή. Επίσης, προσφορές που είναι 
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τέλος, η Επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού αποφασίζει για τον ανάδοχο, σύµφωνα µε την 5η παράγραφο του 19ου άρθρου του 
Π. ∆. 28/1980 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ' όψη : 
α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης. 
β) Η προσφερόµενη τιµή. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Κρίση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού  
Στην περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης γνωµοδοτεί για : 
α) µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της εργασίας, β) συνέχιση 
του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων ή  
γ) τελική µαταίωση της εργασίας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους τότε την τελική 
απόφαση λαµβάνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Συνέχιση του διαγωνισµού 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και έπειτα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους 
αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο 
αρχικός διαγωνισµός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
Σύµφωνα µε το 20ο άρθρο του Π. ∆. 28/1980, οι ενστάσεις κατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
κατατίθενται γραπτώς από τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν γίνει δεκτοί στο διαγωνισµό στην 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ή στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς ως και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
από την ηµέρα της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Οι ενστάσεις για συµµετοχή 
υποψηφίου αναδόχου ή κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής ή κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 
υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και την επόµενη ηµέρα της 
διενέργειάς του από τους υποψηφίους που συµµετέχουν σε αυτόν. 
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Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν 
στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, απευθυνόµενες στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ενστάσεις 
που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα θεωρούνται ως µη υποβληθείσες. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψήφιου αναδόχου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
στον υποψήφιο ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών το πολύ από την 
υποβολή της. 
                                                       ΑΡΘΡΟ 16ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Τόσο στον συµµετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους υπόλοιπους 
συµµετέχοντες αποστέλλεται ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόφαση. Η 
ανακοίνωση γίνεται κατόπιν της εξέτασης των προλβεποµένων του άρθρου 22 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 
Α/18-4-2013). Στη συνέχεια και εφόσον παρέλθει και η επόµενη εργάσιµη ηµέρα χωρίς κατάθεση 
ένστασης από οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, αποστέλλεται στον ανάδοχο 
πρόσκληση για την υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης. 
                                                                  ΑΡΘΡΟ 17ο : Υπογραφή σύµβασης 
Σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου 
κατακυρώθηκε η εργασία έχει την υποχρέωση ώστε, σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα 
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόµενος για την υπογραφή της σύµβασης, να 
προσκοµίσει και την απαιτούµενη κατά την 7η παράγραφο του 15ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας (βλ. και το 16ο άρθρο της παρούσας). Ο χρόνος 
παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Σύµβαση – Ποινικές ρήτρες 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση 
συντάσσεται µε βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η 
εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. 
Επιπροσθέτως και βάσει του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του 
Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013): 
1) Για την υπογραφή της σύµβασης, επί ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, ο ανάδοχος 
προσκοµίζει υποχρεωτικά, ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου αυτών ενώπιον 
συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος του πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας», για το χρονικό διάστηµα που δεν 
καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού. 
2) Η σύµβαση υποχρεωτικά θα περιλαµβάνει και τα εξής στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου: 
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 
των εργαζοµένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, 
και, 
ζ) Ειδικό όρο για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της 
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. 
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο από το ∆ήµαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. 
Σε περίπτωση απόρριψης υπηρεσίας µη σύµφωνης προς τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές ή και αδικαιολόγητης υπέρβασης των ορισµένων από την παρούσα διακήρυξη 
χρόνων παράδοσης (βλ. και το 17ο άρθρο της παρούσας), µπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στον 
ανάδοχο µε µορφή ποινικής ρήτρας. Η ποινική ρήτρα κρατείται είτε από την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
είτε από το λογαριασµό του αναδόχου. 
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Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως 
οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της µελέτης, της προσφοράς ή του συµφωνητικού. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου λόγω 
ποινικής ρήτρας. 
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν 
δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων αυτής. 
Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης 
ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ. 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή 
Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παραδίδονται στους τόπους και χρόνους που ορίζονται στην Τεχνική 
Έκθεση. Σε περίπτωση µεταβολή του τόπου ή του χρόνου ο ανάδοχος οφείλει να προσαρµόζεται 
αντιστοίχως. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα (1) ηµερολογιακό έτος από την υπογραφή του 
συµφωνητικού της παρούσας εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2016. 
Τα έξοδα προετοιµασίας των προς παροχή υπηρεσιών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον 
ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η εργασία. 
Η παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα 
µε το Π. ∆. 28/1980 και πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο από την σύµβαση. 
Κατά την παράδοση και παραλαβή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει ενυπόγραφο 
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. Η πληρωµή του παραστατικού µετά πλήρων ελέγχων και δικαιολογητικών θα γίνεται εντός 
10 ηµερών από την έκδοσή του. 

ΑΡΘΡΟ 20ο : Τροποποίηση ποσότητας υπηρεσίας  

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να µην κάνει χρήση όλου και συµβατικού αντικειµένου µε 
τον ανάδοχο σε ποσοστό 10% του οικονοµικού αντικειµένου συνολικά στο έτος, για το σύνολο των 
υπηρεσιών που καταγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. Για τη χρήση αυτού του δικαιώµατος ο 
∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών θα ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, τουλάχιστον 2 ηµέρες 
πριν, για την µη αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας εν µέρει ή εν όλω. Στην περίπτωση που τα 
κτήρια που χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες παύσουν κατά τη διάρκεια του έτους 2016 να 
χρησιµοποιούνται για οποιοδήποτε λόγο, και χρησιµοποιηθεί κάποιο έτερο κτήριο, ο ανάδοχος θα 
παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο χώρο κατόπιν έγγραφη ενηµέρωσης από τη ∆/νση ∆ιοικητικών 
υπηρεσιών στην οποία θα παρατίθεται και η συγκριτική σχέση του παλαιού µε το νέο κτήριο και η 
αποτίµηση της οικονοµικής διαφοράς τους. 

ΣΕ κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση της ποσότητας δεν µπορεί να προκαλεί υπέρβαση της 
συνολικής εγκεκριµένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα εργασία.  

ΑΡΘΡΟ 21ο : Ευθύνη Αναδόχου 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του καθαρισµού, ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά 
για βλάβες ή ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του από 
οποιαδήποτε αιτία, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν τελεί σε σχέση εξάρτησης µε το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει το προσωπικό που χρησιµοποιεί και έχει υποχρέωση 
αποζηµίωσης σε ζηµιές που οι προστιθέντες αυτού προκαλούν σε πρόσωπα και σε πράγµατα κατά 
την εκτέλεση του έργου των. 

ΑΡΘΡΟ 22ο : Ειδικοί Όροι 
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Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για 
την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ως προς το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας για το προσωπικό του που θα απασχολείται στα πλαίσια της σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο προσωπικό του των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία συλλογική σύµβαση 
εργασίας, της τήρησης του νοµίµου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων 
ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού του, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας 
των εργαζοµένων κλπ. 

Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται, ιδίως: 

(α) να καταβάλλει το µισθό των εργαζοµένων του αποκλειστικά µέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα 
σχετικά παραστατικά πληρωµής στον υπεύθυνο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

(β) να προσκοµίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την 
τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασίας 
του προσωπικού του που απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της, θεωρηµένα από το Ι.Κ.Α. αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του, 
θεωρηµένους από το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ) πίνακες προσωπικού, οι 
οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόµο, στο χώρο εκτέλεσης της σύµβασης, αντίγραφα των 
εκκαθαριστικών µισθοδοσίας του προσωπικού του, αντίγραφα Α.Π.∆. του Ι.Κ.Α. κλπ. 

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο της σύµβασης, καθώς και τα 
στοιχεία του απασχολούµενου στα πλαίσια της σύµβασης προσωπικού του αναδόχου, στο κατά τόπο 
αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και 
στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ, προκειµένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας. 

Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει µεταβολή των στοιχείων των εργαζοµένων ο ανάδοχος θα 
υποβάλλει συµπληρωµατική κατάσταση µε τα ως άνω στοιχεία. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος και υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς 
(φορείς) για το προσωπικό που απασχολεί στις υπόψη εργασίες, καθώς και για την πιστή τήρηση και 
εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί ασφάλειας του προσωπικού. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, σύµφωνα µε το αστικό και ποινικό δίκαιο για όλες τις πράξεις ή και 
παραλείψεις του που τυχόν θα συµβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών ή εξαιτίας αυτού, είτε στο 
προσωπικό του, είτε στο προσωπικό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ή σε τρίτους, καθώς και τυχόν ζηµιές ή 
βλάβες που ενδεχοµένως προξενηθούν σ’ αυτούς. 

Σε περίπτωση που µε οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιηθεί τεκµηριωµένα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ότι ο 
ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών στο προσωπικό που 
απασχολεί στα πλαίσια της υπόψη σύµβασης, ρητά συµφωνείται στη Σύµβαση ότι ο ανάδοχος 
εκχωρεί το δικαίωµα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς να δεσµεύσει αντίστοιχο ποσό (και µέχρι του ποσού που 
οφείλει ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στον ανάδοχο), ώστε να καλύψει διεκδικήσεις των υπόψη εργαζοµένων 
από τον ίδιο. 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
ΤΥΠΟΣ

 
Β

  

   

  

165 

Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων των εργαζοµένων του αναδόχου, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύµβασης, ο 
∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και µόνο για το λόγο αυτό. 

Ο κύριος του έργου, δηλαδή, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, έχει δικαίωµα, ανά πάσα στιγµή, να ελέγχει τα 
ονόµατα των εργαζοµένων που χρησιµοποιεί ο ανάδοχος και να ζητά άµεσα αποδείξεις για την 
ασφάλιση αυτών στον οικείο φορέα, καθώς επίσης και το πραγµατικό καταβαλλόµενο ποσό µισθού 
αυτών. 

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, έχει δικαίωµα σε άµεση καταγγελία 
της παρούσης (µε κατάπτωση της εγγύησης), αζηµίως γι’ αυτόν, επιφυλασσοµένου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, να απαιτήσει να αποκατασταθεί κάθε άλλη ζηµία του. 

ΑΡΘΡΟ 23ο : Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα καθώς και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα διαύγεια. 

Επίσης, σύµφωνα µε το 22ο άρθρο του Π. ∆. 28/1980, το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την 
αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον υποψήφιο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη 
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο : ∆ιαφορές διακήρυξης από τους αντίστοιχους νόµους 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, υπερισχύει το Π. ∆. 28/1980. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε 
συγκεκριµένο άρθρο της, υπερισχύει το Π. ∆. 28/1980, όταν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε τους Ν. 

3463/2006, Ν. 2286/1995, Ν. 3548/2007 και Ν. 3801/2009. 
 
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει ο διαγωνισµός να διεξαχθεί τις 15 Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα  και αν ο 
∆ιαγωνισµός προβεί άγονος να επαλειφθεί τις 22  Φεβρουαρίου ηµέρα ∆ευτέρα. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί όπως επεσήµαναν και κατά την συζήτηση του 
θέµατος στο ∆.Σ έπρεπε η καθαριότητα των ∆ηµοτικών Καταστηµάτων να δηµοπρατηθεί ανά ∆ηµοτική 
Ενότητα.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι καταψηφίζουν την εισήγηση γιατί όπως είπαν και στο ∆.Σ 
πιστεύουν ότι είναι ιδιωτικοποίηση ενός µέρους των υπηρεσιών που παρέχει ο ∆ήµος και  µε το 
πρόσχηµα ότι δεν µπορεί να προσλάβει υπαλλήλους ανοίγει το παιχνίδι µε τις εταιρίες εις βάρος του 
λαού και µε κερδισµένο τον εργολάβο. Προσθέτει επίσης ότι θα πρέπει ο ∆ήµος να διεκδικήσει έσοδα  
για προσλήψεις και επισηµαίνει ότι είναι η µόνη παράταξη που διαφωνεί µε τις ιδιωτικοποιήσεις.  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  ∆ιονύσιος  - 
Κουρκουµέλης Ηλίας -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος.          
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
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2) Την   2 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  . 
4) την 226/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερη τιµή) για 
το σύνολο των υπηρεσιών που συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016», προϋπολογισµού 36.309,60 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το 
σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. 
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε 
Α.Μ  2/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Υπηρεσιών στις 15 
Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα  ∆ευτέρα   και  µε  ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την   10:00 π.µ,  στο 
∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  
Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  22 Φεβρουαρίου 2016 
ηµέρα ∆ευτέρα στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  

προσφορών την 10:00 π.µ  . 
3. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού  ποσού  36.309,60  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  
10.6274  του Προϋπολογισµού 2016 .  
 
4.  Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα καθώς και στην 
ιστοσελίδα του δήµου και στο πρόγραµµα διαύγεια και  η δαπάνη δηµοσίευσης , τα κηρύκεια και τα 
λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
από τον υποψήφιο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     14 / 2016                                                                 Α∆Α: Ω28ΘΩΕ5-8 Ε5 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού » για τη κάλυψη των αναγκών 
της ∆. Ε. Αργοστολίου . 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος   εισηγούµενη το 3ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια «Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών 
∆ηµοτικού φωτισµού » για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. Αργοστολίου , 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  22-01-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης της ∆/νσης των Οικονοµικών   
Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
                                                     Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς 
Έχοντας υπόψη: 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 
2)Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 
3)Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 τ.Β) 
4)Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον Κ.Α  20.6682.06, στον οποίο προβλέπεται 
πίστωση 36.994,71€ για την εν λόγω προµήθεια για το οικονοµικό έτος 2016. 
5)Την υπ΄αριθ.5/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη για την 
προµήθεια των εν λόγω υλικών και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης. 
6)Την              /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση 
36.994,71€. 
7)Την υπ΄αριθ.        /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ. 
8)Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1.Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη  
προσφορά  για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » για τη κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
2. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 36.994,71 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε τους 
ακόλουθους όρους: 
 

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο διαγωνισµού 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ » για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ∆.Ε. Αργοστολίου. Τα υπό προµήθεια 
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είδη αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας. 

ΆΡΘΡΟ 2ο-Συµβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ΄ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
1. ∆ιακήρυξη 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Τιµολόγιο Μελέτης 
4.       Αναλυτικός Προϋπολογισµός  
5. Έντυπο Προσφοράς 
6. Τεχνική Έκθεση 
 

ΆΡΘΡΟ 3ο-Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί  στο ποσό των 36.994,71 ευρώ µε Φ.Π.Α.23%.  
3.2 Προέρχεται από πιστώσεις του προϋπολογισµού του έτους 2016 η πίστωση των 36.994,71 ευρώ 
στον Κ.Α  20.6682.06. 

ΆΡΘΡΟ 4ο-Όργανο, Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις  03 Φεβρουαρίου  2016,  ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει 
η διαδικασία αποσφράγισης. 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ µέχρι και τις  03 Φεβρουαρίου  και ώρα 10.00 π.µ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Πέµπτη  
11 Φεβρουαρίου  2016. 

ΆΡΘΡΟ 5ο-Λήψη πληροφοριών 
1.Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται µία  (1) τουλάχιστον ηµέρα πριν από την 
ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  
 
                                                         ΆΡΘΡΟ 6ο-∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές. 
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 

ΆΡΘΡΟ 7ο-∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 
Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή 
αποκλεισµού : 
α. Οι Έλληνες πολίτες. 
1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2% επί της συνολικής  
προϋπολογισθείσης  δαπάνης  χωρίς το Φ.Π.Α, δηλαδή 601,54 € Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού (ασφαλιστική ενηµερότητα) 
3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού (φορολογική ενηµερότητα) 
      Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 4  
και 5 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό  πιστοποιητικό. 
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4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή , που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
5. ∆ηµοτική Ενηµερότητα 
 
6.   Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά της 
προσφοράς τους, τις παρακάτω δηλώσεις: 
 

• ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει  λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 

• ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στον ∆ήµο. 

• ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε 
αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στον ∆ήµο. 

• Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 
προµήθεια είδη.  

β.   Τα νοµικά πρόσωπα. 
      Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 
γ.   Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τους συνεταιρισµούς, τις ενώσεις 
προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΆΡΘΡΟ 8ο-Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την  ηµέρα και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 
2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά  ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την 
προηγούµενη του διαγωνισµού  ηµέρα. 
3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών πριν 
την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί 
µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 
4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 

ΆΡΘΡΟ 9ο-Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
α) την τιµή των προσφεροµένων ειδών µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
2. Η τιµή δίδεται ανά µονάδα µέτρησης υλικού σε ενιαίο έντυπο προσφοράς της µελέτης σε 
προϋπολογισµό προσφοράς.  
 3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιµή, 
για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα 
προσφέρει µόνο  µια τιµή για κάθε υλικό όπως αυτά δίνονται στο έντυπο προσφοράς. 
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν 
από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά για τον λόγω της 
χαµηλής τιµής. 
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ΆΡΘΡΟ 10ο-Ισχύς Προσφορών 
1.Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους 
από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ενός (1) έτους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού 
εφόσον δεν έχει γίνει προµήθεια ολόκληρης της προβλεπόµενης ποσότητας. 
3.Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον 
προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του αναδόχου. 
 

ΆΡΘΡΟ 11ο-Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα αποκλειστικά στην 
Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και 
επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 
 

ΆΡΘΡΟ 12ο-Τρόπος σύνταξης προσφοράς 
1.Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:  
2.Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, 
µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ >> µε κεφαλαία γράµµατα.  
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια <<ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ>>.  
γ. Ο αριθµός της παρούσας απόφασης ∆ηµάρχου <<>>. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού <<03/02/2016>>.  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία , ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 
στ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις 
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 
αυτή.  
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
5. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο 
της επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 
αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα 
µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της 
υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 7.  ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο. 
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8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο κάθε 
ενδιαφερόµενος θα προσφέρει µόνο  µια τιµή για κάθε υλικό ανά συσκευασία όπως αυτά δίνονται στο 
έντυπο προσφοράς. 
9. Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουµένων ειδών δεν γίνονται δεκτές.  
10. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 
το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
 

ΆΡΘΡΟ 13ο-∆ιεξαγωγή ∆ηµοπρασίας 
 Αφού περάσει η ώρα του άρθρου  4 της διακήρυξης, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των  
προσφορών και αναγράφεται για οποιονδήποτε λόγο, αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή 
ακυρότητας του διαγωνιζοµένου, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα 
λήξεως αποδοχής των προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή ,οι προσφορές 
που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η  συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από 
την επιτροπή  η καταγραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και 
αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο. 
Ο σφραγισµένος υποφάκελος που βρίσκονται µέσα στον  κλειστό φάκελο που περιέχει την οικονοµική 
προσφορά, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται πάνω σ΄ αυτών ο αύξοντος αριθµός του 
ανοικτού φακέλου και θα ανοιχτεί µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου ή δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους 
της διακήρυξης απορρίπτονται  σαν απαράδεκτες. Στην συνέχεια από την αρµόδια Επιτροπή 
συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που 
υπέβαλαν.  
Προσφορά που παρελήφθη και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται αλλά 
επιστρέφεται σφραγισµένη στον διαγωνιζόµενο. 
Η µη τήρηση των παραπάνω επισύρει ποινή  ακυρότητας του διαγωνισµού. 
 

ΆΡΘΡΟ 14ο-Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών 
Στην ίδια συνεδρίαση η επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη : 
-Την συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους  της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  
-Τον  ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε.  
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 
καθοριζόµενους  όρους και τη διακήρυξη, και προσφέρει την χαµηλότερη επί του συνόλου των 
προσφερόµενων ειδών. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 15ο-Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
1. Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού  µε γνωµοδότησή του 
προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά,  µπορεί να προτείνει: 
α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη 
β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 
2. Στην περίπτωση, που η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους,  
τότε την τελική απόφαση λαµβάνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

ΆΡΘΡΟ 16ο-Συνέχιση του διαγωνισµού 
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Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 
µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες 
χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο 
αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 
 

ΆΡΘΡΟ 17ο-Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της 
υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται 
από την Οικονοµική Επιτροπή.  
Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση 
υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
3. Oι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του 
διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από τη Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.  
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους 
κατά τις διατάξεις του Ν.3463/07 και 3852/10. 
5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή 
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax). 
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 

ΆΡΘΡΟ 18ο-Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιµή. 
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. 
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της 
απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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3. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύµβαση 
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
 

ΆΡΘΡΟ 19ο-Σύµβαση 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 
προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
δ. Την τιµή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής  του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον  προβλέπεται 
αναπροσαρµογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
ια. Την παραλαβή των ειδών. 
3. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των 
τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση 
για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο. 
4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό 
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήµαντο, ή 
αν ο ∆ήµος δεν ζήτησε την προµήθεια της υπόλοιπης ποσότητας . 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 

ΆΡΘΡΟ 20ο-Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
α.Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, 
επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης του συνόλου ή της επί 
µέρους προµήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. 
β. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
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α.Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% στον 
προϋπολογισµό της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ και αφού υπολογισθεί η προσφερόµενη έκπτωση, κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 157 (παρ. 1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014). 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών. 
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε 
περίπτωση που τα είδη είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, η 
εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό 
που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 
 

ΆΡΘΡΟ 21ο-Τόπος παραλαβής υλικών 
Η παραλαβή των υλικών λόγω της φύσεως των υπό προµήθεια ειδών (ηλεκτρολογικό υλικό) θα γίνεται 
τµηµατικά σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τα εντεταλµένα όργανα τού ∆ήµου Κεφαλλονιάς για 
την άµεση χρήση τους από τα συνεργεία και την αποφυγή φθορών και ζηµιών. 
 

ΆΡΘΡΟ 22ο-Χρόνος παράδοσης 
Ο προµηθευτής δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια υλικά µέσα στα χρονικά περιθώρια, µε 
τον τρόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια,  τµηµατικά ανάλογα µε τις 
ανάγκες των συνεργείων και η οποία  δεν µπορεί να  είναι ανώτερη των (3) πέντε εργάσιµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία παραγγελίας των υλικών. 
  

ΆΡΘΡΟ 23ο-Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή υλικών θα γίνεται τµηµατικά  από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής παρουσία του 
προµηθευτού, οπότε και συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. 
Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον 
προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του αναδόχου και αντίστοιχα µπορεί να 
ζητήσει την προµήθεια των ειδών µέχρι και το συνολικό ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 
µελέτης. 
 

ΆΡΘΡΟ 24ο-Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, 
εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. 
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 25ο-Εγγύηση 
1. Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα υλικά που θα προµηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της 
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, 
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απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά τα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην 
εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία 
για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις 
προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) χρόνο 
και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 
2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρους) υλικού αυτό ή τµήµα του βρεθούν ότι δεν 
πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών ο προµηθευτής 
θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή 
τµήµα αυτού µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η 
ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει 
καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 
 

ΆΡΘΡΟ 26ο-Τρόπος Πληρωµής 
 Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση των επιµέρους ποσών αµέσως 
µετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών και µετά την προσκόµιση και τον έλεγχο 
των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 

ΆΡΘΡΟ 27ο -Άλλα στοιχεία 
1. Ο ∆ήµος αποκλείει την ανάδειξη προµηθευτή, ο οποίος δεν θα προσφέρει το σύνολο των 
ζητούµενων από την τεχνική έκθεση προς προµήθεια ειδών. 
2. Ο ∆ήµος επιφυλάσσεται να δεχθεί και προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
3. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 
4. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ Π.Ο.Τ.Α  και όταν αυτός 
δεν αναφέρεται ο Ν.2286/95 
 

ΆΡΘΡΟ 28ο-Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης. 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και το έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς  από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   1ος όροφος 
τηλ.:26713-60153 & 26710-22933 όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, Αρµόδιος  υπάλληλος 
:Παγουλάτος Κώστας . 
Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
Καταστήµατος-στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου,  πρόγραµµα «∆ιαύγεια»   και θα δηµοσιευθεί  και σε µία 
ηµερήσια τοπική εφηµερίδα:    
Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν τον Ανάδοχο . 
 
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αναφέρει ότι επειδή γίνεται διαγωνισµός µόνο για την προµήθεια 
λαµπτήρων στο Αργοστόλι και στις υπόλοιπες ∆ηµοτικές Ενότητες θα γίνουν µε  απευθείας αναθέσεις , 
δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι έπρεπε να βγεί ένας ενιαίος διαγωνισµός προµήθειας 
λαµπτήρων για όλο το ∆ήµο και όχι αποσπασµατικά για το Αργοστόλι  δηλώνει ότι ψηφίζει την 
διεξαγωγή του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη ως προς την µελέτη και τους όρους διακήρυξης. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  ∆ιονύσιος  - Κουρκουµέλης Ηλίας -
Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος- ∆ιονύσιος Αραβαντινός.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   5 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  . 
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4) την 225/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
 
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη  προσφορά  για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει 
την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  Η δαπάνη θα 
ανέλθει στο ποσό των 36.994,71 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε 
Α.Μ  53/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Υπηρεσιών στις  3 
Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη  και  µε  ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την   10:00 π.µ,  στο 
∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  
Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  11 Φεβρουαρίου 2016 
ηµέρα Πέµπτη στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  

προσφορών την 10:00 π.µ  . 
3. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού  ποσού  36.994,71  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  
20.6682.06   του Προϋπολογισµού 2016 .  
 
4.  Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος-
στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου,  πρόγραµµα «∆ιαύγεια»   και θα δηµοσιευθεί  και σε µία ηµερήσια τοπική 
εφηµερίδα. 
 Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν τον Ανάδοχο . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     15  / 2016                                                                     Α∆Α: 7 Η46ΩΕ5-Ω00 
ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών  
προµηθειών ∆ήµου (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ).    
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το  4ο θέµα    ηµερήσιας 
διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών  
προµηθειών ∆ήµου (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής : 

Εισήγηση: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, 
Προµηθειών ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ: «Η διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών και η αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών, γίνεται από επιτροπές. Οι επιτροπές µπορούν να συγκροτούνται για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους και γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων αξιολόγησης και για κάθε θέµα που 
προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. Οι επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προµήθειας, από τρεις 
δηµοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την 
συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προµήθειας απαιτούνται υπάλληλοι 
ορισµένης ειδικότητας τους οποίους ο δήµος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί 
υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα ή 
των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού. Για προµήθειες προϋπολογισθείσας αξίας 
άνω των 211.129 Ευρώ στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να 
συµµετέχουν επί πλέον ως µέλη δύο δηµοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης 
της φύσεως της προµήθειας. Εάν ο δήµος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε 
αυτοί υποδεικνύονται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των φορέων που 
αναφέρονται ανωτέρω. Σε όλες τις επιτροπές, µαζί µε τα τακτικά µέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές 
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τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά 
µέλη.» 

Με την υπ' αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ' Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι 
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε'και 4 του Ν. 3852/2010, 
αρµόδια για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού προµηθειών είναι 
η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω : 

Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. 
Η αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνει την διαδικασία κληρώσεως για τον 
ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων 
διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων. 

Η ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών διενήργησε στις 11-01-2016 κλήρωση για την ανάδειξη των µελών 
(τακτικών και αναπληρωµατικών) που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης προσφορών, προµηθειών του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2016 σύµφωνα µε τον 
Ν.4155/13 και την υπ΄αριθ. Π1/2390 απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
που αφορά τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και την απαίτηση για την ύπαρξη πιστοποιηµένων χρηστών από τον 
φορέα διενέργειας του διαγωνισµού για την  ηλεκτρονική διενέργεια των διαγωνισµών. 

Τα ονόµατα των δηµοτικών υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ' αριθµ. πρωτ. 854/11-
01-2016 πρακτικό κληρώσεως που κατατίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Ύστερα από τα ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε για την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού/αξιολόγησης προσφορών, προµηθειών ∆ήµου. 

 
To πρακτικό κλήρωσης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και έχει ως κάτωθι: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει  ως Πρόεδρο τον κ. Θεόδωρο Μαντζουράτο (ως 
Προϊστάµενος Λογιστηρίου) µε αναπληρωτή του τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο.  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι  η κατάρτιση και η πιστοποίηση όλων των υπαλλήλων του ∆ήµου  δεν 
είναι δυνητική και είναι ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια  και να καταρτιστούν όλοι 
οι υπάλληλοι για να συµµετέχουν στις Επιτροπές,  δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ όσον αφορά την συγκρότηση των  
Μελών  της Επιτροπής και προτείνει να γίνει ψηφοφορία για την επιλογή του Προέδρου της. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  ∆ιονύσιος  - Κουρκουµέλης Ηλίας -Αλυσανδράτος  
Σταυρος Γεράσιµος – ∆ιονύσιος Αραβαντινός.            
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)την µε  αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) τον Ν.4155/13 και την υπ΄αριθ. Π1/2390 απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης 
4) το µε αρίθµ  πρωτ. 854/11-01-2016 Πρακτικό Κλήρωσης. 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της  αρµόδιας Υπηρεσίας  :   
 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, Προµηθειών ∆ήµου 

σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ όπως παρακάτω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ                                                        

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.  Αικατερίνη Ελευθεράτου   Π  Ε 1 ∆ιοικ.                                   ∆ιονύσιος Παγώνης Π.Ε ∆ιοικητικού                            

2.  Θεόδωρος Μαντζουράτος Π.Ε Οικον. Λογιστ.                          Βαλλιάνου Ελένη ∆.Ε ∆ιοικητικού 

3.  Κωνσταντίνος Παγουλάτος ∆.Ε ∆ιοικητικού             Σοφία Κουστουµπάρδη Τ.Ε ∆ιοικ. Λογιστικού.                                            

Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται ο κ.  Θεόδωρος Μαντουράτος µε αναπληρωτή του τον κ. 

∆ιονύσιο ως αρχαιότερος των παραπάνω υπαλλήλων. 

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Μαντζουράτος  µε αναπληρωτή του τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     16/ 2016                                                           Α∆Α : ΩΜΒΜΩΕ5-4∆Φ 
   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  και αξιολόγησης προσφορών 
υπηρεσιών για το έτος 2016 (άρθρο 72 παρ. Ι του Ν 3852/2014). 
 

 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το  5ο θέµα     ηµερήσιας 
διάταξης : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών 
για το έτος 2016 (άρθρο 72 παρ. Ι του Ν 3852/2014) έθεσε υπόψη της Επιτροπής την   εισήγηση  της 
∆/νσης των  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου   που έχει ως εξής:  : 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 72 παρ. 1 
του Ν. 3852/2010). 
 
Σύµφωνα µε  το  άρθρο 1  Π∆ 270/81  µε  το  άρθρο 72  παρ.  1  ε  του  Ν.3852/2010) αρµόδιο όργανο 
για τη διεξαγωγή και την κατακύρωση των δηµοπρασιών είναι η Οικονοµική Επιτροπή. 
Για τη διενέργεια διαγωνισµού από δήµο µε σκοπό την προµήθεια αγαθών, την εκτέλεση έργων και την 
παροχή υπηρεσιών, η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, 
κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, στην οποία δύνανται να µετέχουν, κατά την περιοριστική απαρίθµηση του 
άρθρου 72 παρ. 1 ε' του ν. 3852/2010, τα µέλη αυτής, δηµοτικοί ή δηµόσιοι υπάλληλοι ή τέλος, ειδικοί 
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επιστήµονες. Κατά συνέπεια, συγκρότηση επιτροπής δήµου για τη διενέργεια διαγωνισµού, η οποία 
συγκροτήθηκε χωρίς τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ των δικαιούµενων προς τούτο προσώπων είναι 
πληµµελής και εποµένως πάσχει εξ αυτού του λόγου το σύνολο του διαγωνισµού. (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 Πράξη 
93/2012) 

Με την υπ' αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ' Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι «Σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε'και 4 του Ν. 3852/2010, αρµόδια για τη συγκρότηση 
της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού προµηθειών είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω : 

Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. 
Η αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνει την διαδικασία κληρώσεως για τον ορισµό µελών των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την 
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων. 

Η ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών διενήργησε τις 11 -01-2016 κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και 
αναπληρωµατικών) που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών 
υπηρεσιών (άρθρο 72 παρ.1 του Ν 3852/2010) 

Τα ονόµατα των δηµοτικών συµβούλων και των δηµοτικών υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ' 
αριθµ. 853/11-01-2016 πρακτικό κληρώσεως και την 16/1680/18-01-2016 (Α∆Α: Ψ42ΧΩΕ5-ΨΦ5) απόφαση 
∆ηµάρχου που κατατίθενται και αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Ύστερα από τα ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε για την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού/ αξιολόγησης προσφορών, προµηθειών ∆ήµου. 

To πρακτικό κλήρωσης έχει ως κάτωθι: 
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 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 
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Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  ∆ιονύσιος  - Κουρκουµέλης Ηλίας -Αλυσανδράτος  
Σταυρος Γεράσιµος – ∆ιονύσιος Αραβαντινός.            
Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) Τo  853 /2016 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
4) την 16/18-01-2016 απόφαση ∆ηµάρχου. 
 την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
: 
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και  αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για 
το έτος 2016(άρθρο 72 παρ. Ι του Ν 3852/2014) όπως παρακάτω:  
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Κοκκόσης Βασίλειος    1.Παγώνης ∆ιονύσιος 

     2.Πάτσε ∆ιονυσία 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Βανδώρος Παναγής    1.Κουστουµπάρδη Σοφία 

     2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    17 / 2016                                                                Α∆Α: 7∆0ΕΩΕ5-24Μ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  6 ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 

έκθεσης 
Ημ/νία 

έκδοσης ΠΟΣΟ Αιτιολογία 
Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1 07/01/2016 1.000,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 00.8111.00 0,00 
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2 07/01/2016 5.344,61 

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 

τρίτων - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , 

ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ κ.λ.π. 00.8112.01 0,00 

3 07/01/2016 105.000,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 10.8111.00 0,00 

4 07/01/2016 20.000,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 15.8111.00 0,00 

5 07/01/2016 52.000,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 20.8111.00 0,00 

6 07/01/2016 83.739,32 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Παροχές τρίτων 25.8113.10 0,00 

7 07/01/2016 103.000,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 30.8111.00 0,00 

8 07/01/2016 21.000,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 35.8111.00 0,00 
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9 07/01/2016 3.000,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 40.8111.00 0,00 

10 07/01/2016 2.500,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 45.8111.00 0,00 

11 07/01/2016 13.000,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 50.8111.00 0,00 

12 07/01/2016 25.000,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων 

μονίμων και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια 

αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 70.8111.00 0,00 

29 07/01/2016 25.666,09 
Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - 

Κ.Σ.Κ.Υ 00.8117.13 0,00 

30 07/01/2016 110.067,49 
Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Υπέρ 

Δημοσίου (Σύνταξης) 00.8117.14 0,00 

31 07/01/2016 12.459,41 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΥΔΚΥ 00.8117.15 0,00 

51 18/01/2016 12.119,93 
Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ 

Δήμου Κεφαλλονιας  10.8122.02 0,00 

52 18/01/2016 6.907,95 
Τοιχοποιϊα Δημοτικού Σχολείου 

Τουλιάτων  15.8122.01 0,00 

53 18/01/2016 10.676,40 

Αναβάθμιση πλατείας 

Κοντογουράτων Δ Αργοστολίου 

ΣΑΤΑ 30.8122.01 0,00 

54 18/01/2016 6.494,40 
Βελτιώσεις βατότητας δρόμων ΔΔ 

Ζόλων ΣΑΤΑ 30.8122.02 0,00 
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55 18/01/2016 147.600,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ 

ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ  30.8121.01 0,00 

56 18/01/2016 5.104,50 
Διαμορφώση αγροτικού δρόμου 

ΔΔ Ζόλων ΣΑΤΑ 30.8122.03 0,00 

57 18/01/2016 6.986,40 

Αναβάθμιση πλατείας με το 

μνημείο Εθνικής Αντίστασης 

Καρδακάτων Δ.Δ Θηναίας ΣΑΤΑ 30.8122.04 0,00 

58 18/01/2016 6.190,29 
Διάστρωση πρόσβασης προς τα 

αποδητήρια Πλατύ Γιαλού ΣΑΤΑ 30.8122.06 0,00 

59 18/01/2016 14.690,87 

Προμήθεια αδρανών υλικών 

Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου 

ΣΑΤΑ 30.8122.08 0,00 

60 18/01/2016 7.505,76 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ Δ.Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(ΣΑΤΑ  30.8122.11 0,00 

61 18/01/2016 7.505,76 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΤΑ 30.8122.12 0,00 

62 18/01/2016 5.652,50 
Κατασκευή πέτρινου τοιχείου στα 

Πατρικάτα  30.8122.13 0,00 

63 18/01/2016 17.850,00 
Κατασκευή πέτρινου τοιχείου στις 

Βασιλικάδες  30.8122.14 0,00 

64 18/01/2016 6.230,40 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ 30.8122.15 0,00 

65 18/01/2016 4.714,22 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας 

οικισμού Βλαχάτων Δ. Λειβαθούς 

Κεφαλλονιάς 30.8122.16 0,00 

66 18/01/2016 6.819,12 
Κατασκευή τοιχίων από λιθοδομή 

στο ΔΔ Φάρσων ΣΑΤΑ 30.8122.19 0,00 

67 18/01/2016 3.653,10 
Συντηρήσεις Κοινοχρήστων 

χώρων Δ.Α (ΣΑΤΑ )  30.8122.20 0,00 

68 18/01/2016 50.080,68 

Αποκατάσταση σρόμων εργων 

αποχέτευσης Δ.Δ. Σουλλάρων -

Δ.Ε. Παλικής ΣΑΤΑ 30.8122.22 0,00 

69 18/01/2016 22.140,00 
Διερεύνηση κυκλοφορικών 

ρυθμίσεων Σάμης (ΣΑΤΑ ) 30.8122.24 0,00 

70 18/01/2016 11.614,28 

Μελέτη Ενεργειακής 

Αναβάθμισης του Δημοτικού 

Καταστήματος επί της πλατείας 

Βαλλιάνου ΣΑΤΑ 30.8123.02 0,00 

71 18/01/2016 444,08 

Μελέτες ανάπτυξης Δήμου Ελειού 

Πρόννων (υποέργο: καθορισμός 

Αιγιαλού και παραλίας οικισμού 

Πόρου)  30.8123.03 0,00 

72 18/01/2016 12.120,00 

Κυκλοφοριακή διερεύνηση & 

σήμανση περιοχής πόλεως 

Ληξουρίου  30.8123.04 0,00 
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73 18/01/2016 6.451,00 

Μελέτη ανάδειξης - αξιοποίησης 

τουριστικού περιπτέρου 

Καλλιθέας - τεύχη 

δημοπράττησης Αρχιτεκτονικής 

μελέτης 70.8123.01 0,00 

74 18/01/2016 100.000,00 
Επιστροφή χρημάτων ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντων 00.8261.01 0,00 

75 18/01/2016 92.872,62 

Πληρωμή έργου "Δρόμος 

Φάλαρης Δ.Δ. Αργοστολίου και 

Πυλάρου -Τμήμα ( Δήμου 

Πυλάρου Διβαράτα -Φάλαρη) -

ΣΑΕΠ ΚΑ 2002ΜΠ02230037 64.8122.01 0,00 

162 18/1/2016 2.460,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ αριθ. 39155/2015 

(εγκριση με την αριθμ. 189/2015 

ΑΠ. ΔΣ 00.6111 4.791,00 

163 18/1/2016 2.460,00 

Δικαστική Εκπροσώπηση Δήμου 

[ΕΓΚΡΙΣΗ με την αριθ. 82/2015 Απ. 

ΔΣ], δικ. Γραφείο Σ.Ν. 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ -Γ.Ν. 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΕΔΕ 00.6111 2.331,00 

164 18/1/2016 10.000,00 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 00.6223 0,00 

165 20/1/2016 209,10 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10.6462 4.581,80 

166 20/1/2016 209,10 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 10.6462 4.581,80 

167 20/1/2016 7.500,00 

Προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού 

για Δ.Ε. Λειβαθούς 20.6682.07 0,00 

168 20/1/2016 5.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού 

για Τ.Κ.Ομαλών 20.6682.12 0,00 

169 20/1/2016 5.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού 

για Δ.Ε. Πυλάρου 20.6682.10 0,00 

170 20/1/2016 15.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού 

για Δ.Ε. Παλικής 20.6682.05 0,00 

171 20/1/2016 5.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού 

για Δ.Ε. Ερίσου 20.6682.11 0,00 

172 20/1/2016 5.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού 

για Δ.Ε. Σάμης 20.6682.09 0,00 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
ΤΥΠΟΣ

 
Β

  

   

  

187 

173 20/1/2016 7.500,00 

Προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού 

για Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων 20.6682.08 0,00 

174 20/1/2016 11.874,79 

Συντήρηση και επισκευή 

εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Ελειού -Πρόννων  20.7336.37 125,21 

175 20/1/2016 9.814,79 

Συντήρηση και επισκευή 

εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Πυλάρου  20.7336.33 185,21 

176 20/1/2016 9.937,79 

Συντήρηση και επισκευή 

εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Σάμης  20.7336.32 62,21 

177 20/1/2016 8.958,71 

Συντήρηση και επισκευή 

εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Ερίσου  20.7336.31 41,29 

178 20/1/2016 14.848,81 

Συντήρηση και επισκευή 

εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Παλικής  20.7336.30 151,19 

179 20/1/2016 28.304,23 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παλικής 

(υπόλοιπο σύμβασης 2014 από 

διαγωνισμό) 30.6641.03 16.695,77 

180 20/1/2016 18.843,99 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ελειού-

Πρόννων. (Υπόλοιπο σύμβασης 

καυσίμων 2014 ΤΖΑΚΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) 30.6641.08 31.156,01 

181 20/1/2016 36.285,63 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Πυλάρου (Υπόλοιπο σύμβασης 

2014 Π & Π ΚΑΡΟΥΣΟΣ Ο.Ε.) 30.6641.06 3.714,37 

182 20/1/2016 4.000,00 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σάμης 

(Υπόλοιπο σύμβασης 2014 ΑΦΟΙ 

ΑΡΤΕΛΑΡΗ) 30.6641.04 0,00 

183 20/1/2016 3.192,67 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σάμης 

(Υπόλοιπο σύμβασης 2014 ΑΦΟΙ 

ΑΡΤΕΛΑΡΗ) 20.6641.04 1.807,33 

184 20/1/2016 3.246,22 
Υλικά συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων 10.6661 2.354,07 

185 20/1/2016 4.399,71 
Υλικά συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων  10.6661 2.354,07 

186 20/1/2016 3.142,65 Υλικά συντήρησης επισκευής 30.6661 2.203,25 
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κοινοχρήστων χώρων  

187 20/1/2016 4.654,10 
Υλικά συντήρησης επισκευής 

κοινοχρήστων χώρων  30.6661 2.203,25 

188 20/1/2016 4.880,50 Προμήθεια λοιπού υλικού 35.6654 7.119,50 

189 20/1/2016 2.195,55 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 

οδικό δίκτου και λοιπούς 

Κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Σάμης 

(Πολιτική Προστασία)  70.6279.05 5.112,00 

190 20/1/2016 4.692,45 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 

οδικό δίκτου και λοιπούς 

Κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Σάμης 

(Πολιτική Προστασία)  70.6279.05 5.112,00 

191 20/1/2016 172,20 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 

οδικό δίκτου και λοιπούς 

Κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. 

Ελειού - Πρόννων (Πολιτική 

Προστασία)  70.6279.04 11.827,80 

192 20/1/2016 1.712,78 
Μισθώματα μηχανημάτων - 

Τεχνικών Εγκαταστάσεων 70.6233.01 8.287,22 

193 20/1/2016 2.238,60 

Εργασίες αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων πυροπροστασίας στους 

χώρους Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου Κεφαλλονιάς 

στην Δ.Ε Λειβαθούς 70.6262.05 2.761,40 

194 20/1/2016 4.920,00 

Εργασίες αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων πυροπροστασίας στους 

χώρους Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου Κεφαλλονιάς 

στην Δ.Ε Ερίσου 70.6262.09 80,00 

195 20/1/2016 4.778,55 

Εργασίες αποκατάστασης της 

βατότητας του αγροτικού οδικού 

δικτύου από πλημμυρικά 

φαινόμενα (Πολιτική Προστασία) 70.6279.28 7.970,60 

196 20/1/2016 7.250,85 

Εργασίες αποκατάστασης της 

βατότητας του αγροτικού οδικού 

δικτύου από πλημμυρικά 

φαινόμενα (Πολιτική Προστασία) 70.6279.28 7.970,60 

197 20/1/2016 18.000,00 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

λογισμικού διαχείρησης 

ανθρωπίνου δυναμικού-

ηλεκτρονικής διακίνησης 

εγγράφων-παρακολούθησης 

οδοιπορικών και αδειών 

προσωπικού[αριθ.1/2016 

ΜΕΛΕΤΗ της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 10.7134.01 0,00 
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Πληροφορικής Τμήμα Τ.Π.Ε. & 

Διαφάνειας_x000D_ 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

λογισμικού διαχείρησης 

ανθρωπίνου δυναμικού-

ηλεκτρονικής διακίνησης 

εγγράφων-παρακολούθησης 

οδοιπορικών και αδειών 

προσωπικού[αριθ.1/2016 

ΜΕΛΕΤΗ της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής Τμήμα Τ.Π.Ε. & 

Διαφάνειας_x000D_ 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

λογισμικού διαχείρησης 

ανθρωπίνου δυναμικού-

ηλεκτρονικής διακίνησης 

εγγράφων-παρακολούθησης 

οδοιπορικών και αδειών 

προσωπικού[αριθ.1/2016 

ΜΕΛΕΤΗ της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής Τμήμα Τ.Π.Ε. & 

Διαφάνειας_x000D_ 

198 21/1/2016 6.395,70 

Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. 

Αργοστολίου 10.6643.02 3.604,30 

199 21/1/2016 3.712,60 
Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 

(Υπόλοιπο σύμβασης) 20.6682.01 1.287,40 

200 21/1/2016 731,76 
Υλικά συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων (Υπόλοιπο σύμβασης) 10.6661 1.622,31 

201 21/1/2016 1.464,20 
Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 

(Υπόλοιπο σύμβασης) 30.6682 8.535,80 

202 21/1/2016 15.364,54 

Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων (Υπόλοιπο 

σύμβασης) 10.6613.02 54.635,46 

203 21/1/2016 1.130,00 

Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Σάμης 

(Υπόλοιπο σύμβασης) 10.6643.04 1.870,00 

204 21/1/2016 9.100,95 

Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α 

και Σκύρας) Δημοτικής Ενότητας 

Πυλάρου ΣΑΤΑ (Υπόλοιπο 

σύμβασης) 30.7333.168 2.899,05 

205 21/1/2016 3.683,80 

Προμήθεια σπόρων, φυτών, 

δενδρυλλίων και έτοιμου 

χλοοτάπητα (Υπόλοιπο 

σύμβασης) 35.6692.01 4.136,20 

206 21/1/2016 110.000,00 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 30.6641.02 0,00 
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Αργοστολίου (Υπόλοιπο 

σύμβασης) 

207 21/1/2016 415,94 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Αργοστολίου (Υπόλοιπο 

σύμβασης) 20.6641.02 19.584,06 

208 21/1/2016 20.000,00 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού (Υπόλοιπο 

σύμβασης) 20.6634 0,00 

209 21/1/2016 7.000,00 

Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων (Υπόλοιπο 

σύμβασης) 40.6612 0,00 

210 21/1/2016 33.000,00 

Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων (Υπόλοιπο 

σύμβασης) 10.6612 0,00 

211 21/1/2016 5.000,00 
Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων 30.6612 0,00 

212 21/1/2016 1.921,48 
Προμήθεια λοιπού υλικού 

(Υπόλοιπο σύμβασης) 20.6654.00 3.078,52 

213 21/1/2016 13.153,95 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος συντήρησης 

Οδικού δικτύου Δ.Ε. Πυλάρου 

(Υπόλοιπο σύμβασης) 30.6662.10 1.845,05 

214 21/1/2016 13.153,95 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος συντήρησης 

Οδικού δικτύου Δ.Ε. Ερίσου 

(Υπόλοιπο σύμβασης) 30.6662.11 1.846,05 

215 21/1/2016 2.384,23 

Εργασίες Επισκευής & 

συντήρησης Δημοτικών κτιρίων 

Δημοτικών Κοινοτήτων 10.6261.01 7.615,77 

216 21/1/2016 209,10 

Δημοσίευση διακήρυξης 

πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια και εγκατάσταση 

συσκευών παρακολούθησης και 

διαχ/σης στόλου οχημάτων του 

Δήμου. 10.6462 4.372,10 

217 21/1/2016 9.975,24 
Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων 10.6662 24,76 

218 21/1/2016 12.300,00 

Αποζημίωση ορκωτών λογιστών 

για οικονομικό έλεγχο Δήμου 

Κεφαλλονιάς 00.6162.00 200,00 

219 21/1/2016 9.000,00 
Ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 

Ε.Ε. (Ιατρός εργαζομένων) 00.6117.00 0,00 

221 21/1/2016 11.907,60 

Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α 

και Σκύρας) Δημοτικής Ενότητας 

Σάμης ΣΑΤΑ 30.7333.169 92,40 

224 21/1/2016 24.600,00 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 30.7425.02 0,00 
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& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

227 21/1/2016 0,01 
Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης 

ΓΕΦΥΡΑ -ΛΑΧΑΝΟΑΓΟΡΑ(ΣΑΕΠ) 64.7336.01 0,00 
 

ΟΔΟΙ1  22/1/2016 2.000,00 
Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημιώσεις τρίτων  00.6423 0,00 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός  αναφέρει ότι δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί δεν έχει ψηφίσει τον Προυπολογισµό. 
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις : 55-70-71-72-74-75-162-163-164-165-202-209-
210-212 και 219/2016 . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταυρος Γεράσιµος.  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

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

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   18   / 2016                                                                Α∆Α: 70 Α1ΩΕ5-ΨΗ2 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 
                                                                                                                                                                                                                                            

Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 7ο θέµα  ηµερήσιας  

διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  22-01-2016 διαβιβαστικό  του  

σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 1597/18-
01-2016 Πρακτικό το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αργοστόλι: 18.01.2016 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                 Aριθ.Πρωτ.: 1597 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

Σήµερα 18.01.2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή Συντήρησης και 
Επισκευής Οχηµάτων που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 87/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς 
κατόπιν της αριθ. 1110/13-01-2016 γραπτής πρόσκλησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος 
Προµηθειών, αποτελούµενη από τους: 

1.Ζαµπαύτη Θεόδωρο, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

2.Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Αναπληρωµατικό Μέλος). 

3.Πατρίκιος Σωκράτης , ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια «Προµήθεια ανταλλακτικών & 
εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 
για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 
του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Σταύρο Παπαδάτο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το 
πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει 
πρωτοκολληθεί καµία προσφορά , 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας υποψήφιος ανάδοχος για το 
διαγωνισµό «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-
µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της διαδικασίας η Επιτροπή ,: 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 

α) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

β)Την επανάληψη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» στον 
αυτό τόπο και ώρα την ∆ευτέρα 25/01/2016 σύµφωνα µε την αριθ. 403/2015 απόφαση της Οικ. 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς(κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016»), στην οποία είχε προβλεφθεί η 
επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού την ∆ευτέρα 25/01/2016 στον αυτό τόπο και ώρα , εφόσον ο 
αρχικός διαγωνισµός απέβαινε άγονος. 
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Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 18/01/2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ., το οποίο 
αφού υπογράφηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

Τα µέλη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

1.ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ________________ 
2.ΤΣΙΛΙΜΙ∆ΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ__________ 
3.ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ______________ 
 

  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού 
ΕΚΠΟΤΑ για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-
µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» - την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω διαγωνισµού 
και την επανάληψη του σύµφωνα µε την 403/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την επιφύλαξη ως προς την Μελέτη και 
τους όρους δηµοπράτησης. 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταυρος 
Γεράσιµος- Γκισγκίνης Νικόλαος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                               
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τα 1597/18-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον ∆ιαγωνισµό  για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 

επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

3. ∆ίνει εντολή στην Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ για την επανάληψη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, έτους 2016» στον αυτό τόπο και ώρα την ∆ευτέρα 25/01/2016 σύµφωνα µε την αριθ. 403/2015 
απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς( Α∆Α: 72ΙΕΩΕ5-8ΞΩ κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης). 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   19   / 2016  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ     
                                                                                                                          Α∆Α: 7Ζ2ΨΩΕ5-ΗΡ9 
  ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής 
υπαίθρου» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 8 ο θέµα  ηµερήσιας  
διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  του πρόχειρου διαγωνισµού για την 

επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής 
υπαίθρου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  22-01-2016 διαβιβαστικό  του  σύµφωνα µε το οποίο 
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αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 1715/18-01-2016 Πρακτικό το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

 

                                 Αργοστόλι:18.01.2016   

                                 Αριθ.Πρωτ.:1715 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
FAX:26710 - 22572 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Αρ. α̟οφ: 58/2015 ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 18-01-2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό 

Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 1110/13-01-2016γραπτής 
πρόσκλησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών , η επιτροπή που συστήθηκε µε 
την υπ. αριθ. 58/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. 
αριθ. 49716/28-12-2015 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 

 
 

3. Τακτικό Μέλος ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ  

 
 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 49716/28-12-2015 διακήρυξη του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ ».,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, στo κτίριο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ).   

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη 
η 18/01/2015 και ώρα 11:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή για την αποσφράγιση των προσφορών, διαπίστωσε ότι   
έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, 
προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές. 
 

α/α Προµηθευτής Ηµ/νία Υποβολής προσφοράς Αριθ. Πρωτ. Υποβληθείσας 
Προσφοράς 

1 
 

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 14-01-2016 1359/14-01-2016 

2 
 

«OCTOPUS» ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18-01-2016 1610/18-01-2016 

3 
 

«GYM PARK» ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

18-01-2016 1613/18-01-2016 

 
 
    Κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου της  επιτροπής µε το γραφείο πρωτοκόλλου στις 11.01 
π.µ. τον ενηµέρωσε ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία επιπλέον προσφορά. 
Σηµειώνεται ότι για τον 2ο προµηθευτή παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένος από αυτόν κ. Κουνατίδης Γεώργιος και για την 3η προµηθεύτρια 
παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής κ. Πιτταράς Ιωάννης.  Ενώ ο 
1η προµηθεύτρια απέστειλε ταχυδροµικά την προσφορά της χωρίς να παρουσιαστεί κάποιος 
εκπρόσωπος αυτής. 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν τους 

Φάκελους Προσφοράς και των τριών συµµετεχόντων  στον  διαγωνισµό,  προχώρησε στην 
αποσφράγιση και συγκεκριµένα : 

Α) του «Φακέλου Προσφοράς» της Παρκοτεχνικής Α.Ε. όπου είχε σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 της διακήρυξης το σύνολο των εγγράφων που αναφέρεται σε αυτό, τα οποία και 
µονογράφησαν από την Επιτροπή, πλην όµως δεν προσκόµισε επί ποινή αποκλεισµού δείγµα 
για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Β) του «Φακέλου Προσφοράς» της «OCTOPUS» Κουνατίδης Χαράλαµπος όπου είχε 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης το σύνολο των εγγράφων που αναφέρεται σε αυτό, τα 
οποία και µονογράφησαν από την Επιτροπή καθώς και το αναφερόµενο στο άρθρο αυτό 
δείγµα για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ήτοι το ενδεικτικό όργανο έλξεων ώµων 
και από την άλλη πλευρά πιέσεων ώµων.  Κατά συνέπεια παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα 
µε την διακήρυξη. 

Γ) του «Φακέλου Προσφοράς»  της «GYM PARK» Ιωάννης Πιτταράς και Σια Ε.Ε. . 
όπου είχε σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης το σύνολο των εγγράφων που αναφέρεται 
σε αυτό, τα οποία και µονογράφησαν από την Επιτροπή καθώς και το αναφερόµενο στο 
άρθρο αυτό δείγµα για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ήτοι το ενδεικτικό όργανο 
έλξεων ώµων και από την άλλη πλευρά πιέσεων ώµων.  Κατά συνέπεια παρουσιάστηκαν 
πλήρη σύµφωνα µε την διακήρυξη. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του φακέλου των τεχνικών 
προσφορών όλων των διαγωνιζόµενων και αφού τα µονοέγραψε και τα έλεγξε µετέβη στον 
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αύλειο χώρο του ∆ηµοτικού Θεάτρου προκειµένου να της επιδειχτεί το ενδεικτικό όργανο που 
προβλέπεται για την αξιολόγηση του φακέλου των τεχνικών προσφορών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι 
µόνο η 2η και η 3η των συµµετεχόντων επέδειξαν το ενδεδειγµένο όργανο προς αξιολόγηση 
ενώ η 1η των συµµετεχόντων όπως προαναφέρθηκε δεν προσκόµισε επί ποινή αποκλεισµού 
δείγµα για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών.   

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι : α) για την εταιρία Παρκοτεχνική Α.Ε. 
δεν προσκόµισε δείγµα επί ποινή αποκλεισµού, β) για την εταιρία «Octopus» Κουνατίδης 
Χαράλαµπος τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς βρέθηκαν 
πλήρεις βάσει της υπ’ αριθµό 49216/28-12-2015 διακήρυξης και γ) για την «GYM PARK» 
Ιωάννης Πιτταράς και Σια Ε.Ε. τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς βρέθηκαν πλήρεις βάσει της υπ’ αριθµό 49216/28-12-2015 διακήρυξης 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 

α) όπως αποκλειστεί από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού η εταιρία µε την επωνυµία 
«Παρκοτεχνική Α.Ε.», 
β) την συνέχιση της διαδικασίας µε άνοιγµα του φακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» για  
την εταιρία «Octopus» Κουνατίδης Χαράλαµπος και «GYM PARK» Ιωάννης Πιτταράς και Σια 
Ε.Ε  των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών 
παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε την µε αριθµό 49716/28-12-2015 διακήρυξη. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε  (2) αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

                                                              
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ     
                               
 

 

 
 

  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  του πρόχειρου 

διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
γυµναστικής υπαίθρου» β) όπως αποκλειστεί από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού η 
εταιρία µε την επωνυµία «Παρκοτεχνική Α.Ε.» και γ) την συνέχιση της διαδικασίας µε άνοιγµα 
του φακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» για  την εταιρία «Octopus» Κουνατίδης 
Χαράλαµπος και «GYM PARK» Ιωάννης Πιτταράς και Σια Ε.Ε  των οποίων τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε 
την µε αριθµό 49716/28-12-2015 διακήρυξη. 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είχαµε πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι αυτός ο 
διαγωνισµός για την αγορά οργάνων γυµναστικής σε δύο ανοικτούς χώρους έρχεται από το πουθενά, 
από ότι αποδείχτηκε και στο ∆.Σ δεν υπάρχει καµία αίτηση είτε δηµότη είτε συλλόγου εν πάσει 
περιπτώσει που θα µπορούσαµε να ακούσουµε σε τι αναφέρεται  για την κάλυψη κάποιων αναγκών 
αν υπάρχουν  , είναι µία πρόκληση απέναντι στις ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά σε αθλητικά 
όργανα και στα σχολεία αλλά και στις παιδικές χαρές µετά το ξήλωµα των εκατόν είκοσι παιδικών 
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χαρών που η ίδια η ∆. Αρχή οµολόγησε ότι χρειάζεται ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες και έχει µόνο 
είκοσι πέντε συν είκοσι πέντε  να δίνει τριάντα πέντε χιλιάδες για να κάνει δύο χώρους ανοικτής 
γυµναστικής στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι και µάλιστα όταν δεν χρηµατοδοτούνται από κάποιο 
πρόγραµµα και υπάρχει κίνδυνος να  χάσουµε τα λεφτά αλλά από ίδιους πόρους και όταν ειδικά στο 
Ληξούρι δεν υπάρχουν παιδικές χαρές ,όταν ξέρουµε ότι τα δηµοτικά τα γυµνάσια και τα λύκεια δεν 
έχουν αθλητικούς χώρους κ.λ.π  
Η µόνη που είναι οφελειµένη είναι η προµηθεύτρια εταιρία που µπορεί να είναι µία ή δύο το πολύ. 
Εµείς προτείνουµε τα χρήµατα αυτά να πάνε για την αγορά αθλητικών οργάνων στις παιδικές χαρές 
και στους χώρους εκγύµνασης των σχολείων και επειδή πιστεύουµε ότι η όλη αυτή η κατεπείγουσα 
διαδικασία είναι προκλητική  και επειδή δεν έγιναν δεκτές οι ενστάσεις και δεν άλλαξαν οι όροι 
δηµοπράτησης ως προς το δείγµα καταγγέλλουµε την  όλη διαδικασία και δεν το  ψηφίζουµε . 
 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταυρος 
Γεράσιµος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τα 1715/18-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια και τοποθέτηση 
οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 

     2. Αποκλείει  την συµµετοχή  στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού της εταιρίας  µε την επωνυµία 
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. . 

  3. ∆ίνει εντολή στην Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ για  την συνέχιση της διαδικασίας µε άνοιγµα του φακέλου της 
«Οικονοµικής Προσφοράς» για  την εταιρία «OCTOPUS» ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και «GYM 
PARK» ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος των 
τεχνικών προδιαγραφών παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε την µε αριθµό 49716/28-12-2015 διακήρυξη 
και την 404-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   20  / 2016                                                                    Α∆Α: 71Φ5ΩΕ5-ΡΑ9                      

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης 
προσφορών Υπηρεσιών του δηµόσιου  πρόχειρου  µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος  
SingularLogin Genesis » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , εισηγούµενη   το 9 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού  της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών του δηµόσιου  
πρόχειρου  µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος  SingularLogin Genesis »έθεσε υπόψη της Επιτροπής µε αρίθ. πρωτ. 
1805/19-01-2016 Πρακτικό 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 : α) την έγκριση ως  έχει του παραπάνω  Πρακτικού  για την 

«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic 

Genesis β) τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας(Έλεγχος τεχνικής προσφοράς ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην αριθµ. 49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είχαµε πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι αυτές οι 
ανάγκες δηµιουργούνται µέσα από τον  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, δηλαδή όλη αυτή η τεχνογνωσία µε τα νέα 
προγράµµατα µε την ενοποίηση των παλιών δήµων δηµιούργησαν νέες ανάγκες που έπρεπε να τις 
καλύψει το κράτος και µε υπαλληλικό προσωπικό εξειδικευµένο αλλά και µε ανάλογες πιστώσεις. Θα 
πρέπει να έχει µία βάση δεδοµένων στο υπουργείο που να µπορεί να λύνει απορίες και προβλήµατα 
των δήµων όσον αφορά την µηχανοργάνωση.  Τώρα έρχεται ο ∆ήµος µε σαράντα χιλιάδες ευρώ από 
δικά του έσοδα να υποστηρίξει τα προγράµµατα του υπουργείου. Όσον αφορά το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα της Singular που υπάρχει εδώ αντιπρόσωπος το θεωρούµε δύσκολο να υπάρξει άλλη 
προσφορά παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης µε teamviewer από αποµακρυσµένο χώρο 
, εµείς θα το ψηφίσουµε µε αυτή την επιφύλαξη. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταυρος 
Γεράσιµος- Γκισγκίνης Νικόλαος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τα 1805/18-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών. 
3) Την  405 /28-12-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Την έγκριση ως  έχει του µε αρίθ. πρωτ. 1805/19-01-2016   Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis. 
 
 
2.Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας(Έλεγχος τεχνικής προσφοράς ) για την «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis » σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθµ. 49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για τον Προµηθευτή µε 
την επωνυµία Singular Logic Genesis, του  οποίου  η προσφορά παρουσιάστηκε πλήρης βάσει της 
αριθ. 49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   21  / 2016                                                                          Α∆Α: 7ΓΗΖΩΕ5-ΣΥΘ                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ του δηµόσιου πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια  και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης 
και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , εισηγούµενη  το 10 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια  και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» υπόψη της Επιτροπής µε αρίθ. πρωτ. 1806/19-01-2016 Πρακτικό 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 : α) την έγκριση ως  έχει του παραπάνω  Πρακτικού  για την 

«Προµήθεια  και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς» β) Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας( Έλεγχο του φακέλου µε την τεχνική προσφορά ) 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 49720/28-12-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

 

O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Όπως είπαµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι σε 
άλλες συνθήκες εµείς δεν θα είµαστε αντίθετοι στο να ψηφίσουµε ένα µέτρο που βοηθάει και στην 
εξοικονόµηση από πλευράς ∆ήµου αλλά και να  διευκολύνει τους εργαζόµενους στην επικοινωνία και 
γενικότερα στον προγραµµατισµό τους, όµως ο χρόνος που γίνεται και η τοποθέτηση της ∆ηµοτικής 
Αρχής σε σχέση µε τους εργαζόµενους  και την θέση που παίρνει στα διάφορα προβλήµατα που 
προκύπτουν όπως µε τα επιδόµατα κ.λ.π , µε την  υποχρηµατοδότηση και την έλλειψη προσωπικού 
εµείς πιστεύουµε ότι προσπαθεί να εντατικοποιήσει  και να ελέγξει την εργασία των εργαζοµένων για  
να καλύψει την  υποχρηµατοδότηση και την έλλειψη προσωπικού, γι αυτό τον λόγο εµείς είχαµε 
ψηφίσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα ψηφίσουµε  και σήµερα ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το 1806/19-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
3) Την  406 /28-12-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
 
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Την έγκριση ως  έχει του µε αρίθ. πρωτ. 1806/19-01-2016  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
ΕΚΠΟΤΑ του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια  και εγκατάσταση 
συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

2.Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας( Έλεγχο του φακέλου µε την τεχνική προσφορά ) για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ »σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 49720/28-12-2015 
∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για τον Προµηθευτή ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & 
TELECOMMUNICATION  του οποίου τα δικαιολογητικά συµµετοχής παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει 
της αριθ. 49720/28-12-2015 ∆ιακήρυξης. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   22 / 2016                                                                       Α∆Α: Ω6ΛΞΩΕ5-Λ59            
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 400/28-12-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , εισηγούµενη  το 11ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Τροποποίηση της  

400/28-12-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής» αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής τα 

παρακάτω:  
Στην 36η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής τις 28-12-2015 συζητήθηκε το θέµα για τον ορισµό 
της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες για την άσκηση 
προσφυγής και αίτησης αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της υπ’ αριθ. 
12961/2015 διοικητικής πράξης του ΙΚΑ . 
 Σύµφωνα µε  το αποφασιστικό της µε αριθ. απόφασης 400  ,η  αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού 
γραφείου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές επειδή εκ παραδροµής δεν προσκοµίσθηκε στο 
Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής η µε αρίθµ. πρωτ. 47567/10-12-2015 οικονοµική προσφορά του 
εν λόγω δικηγορικού γραφείου συνολικού ποσού 4.500,00 συν Φ.Π.Α . 
Ζητείται η τροποποίηση της 400/28-12-2015 απόφασης ως προς το τρίτο σκέλος στην οποία 
αναφέρεται ότι η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες 
αµοιβές και να αποφασιστεί ότι  η παρούσα απόφαση να αποσταλεί µαζί µε την οικονοµική προσφορά 
του δικηγορικού γραφείου µε την επωνυµία Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για τον καθορισµό της αµοιβής. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος καταψηφίζει την εισήγηση. 

O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  400 /28-12-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  
3) την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Τροποποιεί την 400/28-12-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το τρίτο σκέλος ‘όπως 
παρακάτω : Η αµοιβή της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία Κατσίκης-Καλαµατιανού και 
Συνεργάτες για την άσκηση προσφυγής και αίτησης αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής 
διαταγής κατά της υπ’ αριθ. 12961/2015 διοικητικής πράξης του ΙΚΑ  θα καθοριστεί  µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                  
  Σοφία Γαρµπή   
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


