ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 6ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26η Φεβρουαρίου 2019 ∆ήµου Κεφαλλονιάς
.

Στο Αργοστόλι σήµερα την 26 η Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα
12:30 το µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 4719/22-02-2019 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 επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαρµπή Σοφία
∆ηµητράτος Γεράσιµος
2. Κουρκουµέλης Ηλίας
Μιχαλάτος Θεόφιλος
3. Γκισγκίνης Νικόλαος
Παπαναστασάτος Γεράσιµος
4. Kωνσταντάκης Άγγελος
5. Παπαδάτος Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ από την 43 έως και την 57/2019 αποφάσεις)
6. Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος του κ. Μιχαλάτου Θεόφιλου)
7. Ανουσάκης Νικόλαος ((ΠΑΡΩΝ από την 43 έως και την 46/2019 αποφάσεις)
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 43 / 2019
Α∆Α: 65Ρ6ΩΕ5-ΗΛΜ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των θεµάτων που
εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών της
Επιτροπής το παρακάτω θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα
αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των θεµάτων που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.»
και αναφέρει τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010 για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του
∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των παρακάτω θεµάτων
εκτός ηµερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το έτος 2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:18/2019,Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Προµήθεια «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ &
ψυχρού)έτους 2019»
2. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το έτος 2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:33/2018,Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
3. Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου.

Ζητείται από το Σώµα να οριστούν

τα θέµατα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και να εισαχθούν προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά
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Για το 1ο θέµα ως προς το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος ΝικόλαοςΑνουσάκης Νικόλαος-Μινέτος ∆ιονύσιος-Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος.
Για το 2ο θέµα ως προς το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος ΝικόλαοςΑνουσάκης Νικόλαος-Μινέτος ∆ιονύσιος-Κωνσταντάκης Άγγελος .
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος καταψηφίζει ως προς το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ.
Για το 3ο θέµα ως προς το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος ΝικόλαοςΑνουσάκης Νικόλαος-Μινέτος ∆ιονύσιος-Κωνσταντάκης Άγγελος .
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ ως προς το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ.
και αφού έλαβε υπόψη της :
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και
το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την εισήγηση της Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(θετικές ψήφοι επτά (7) για το 1ο θέµα και θετικές ψήφοι έξι (6) για το 2 ο και το 3ο θέµα.)
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
τα παρακάτω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων.
1. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το έτος 2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:18/2019,Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Προµήθεια «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ &
ψυχρού)έτους 2019»
2. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το έτος 2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:33/2018,Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
3. Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 44 / 2019
Α∆Α: Ω13ΧΩΕ5-ΜΩΡ
ΘΕΜΑ : Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2ου(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το
έτος 2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:18/2019,Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Προµήθεια «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ & ψυχρού)έτους 2019»

Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη το 1 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση
ΙΙ Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την « Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος έτους 2019» (‘όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την
43/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 65Ρ6ΩΕ5-ΗΛΜ ) θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 4823/22-02-2019
Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

Αργοστόλι: 22.02.2019
Αριθ.Πρωτ.: 4823
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155
FAX:26710 - 22572
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το
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έτος 2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:18/2019,Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Προµήθεια «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ & ψυχρού)έτους 2019»
Στο Αργοστόλι, σήµερα 22.02.2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:45 , µ.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν
της αριθµ. 4817/22-02/2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 18/2019 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τον µε αριθ. πρωτ.: 4774/22-02-2019 Φάκελο µε τα ∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Ι.Παππάς & Σία Ο.Ε.,Ασφαλτοεµπορική Ο.Ε.» για το διαγωνισµό της υπ. αριθ. 19/1017/16-01-2019
διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την Προµήθεια «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ & ψυχρού)έτους 2019» και ειδκότερα για το υπό
προµήθεια είδος της Οµάδας Β , ήτοι για την Προµήθεια «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος ψυχρού έτους 2019-CPV:44113620-7»
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

2.

Μέλος

ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3.

Μέλος

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 19/1017/16-01-2019 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την Προµήθεια
«Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ & ψυχρού)έτους 2019», και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, προχώρησε
στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Ι.Παππάς & Σία Ο.Ε.,Ασφαλτοεµπορική Ο.Ε.»
και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 19/1017/16-01-2019 διακήρυξης(άρθρο 11) και
αναλυτικά:
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική
εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω
σχετικής ειδοποίησης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
α)την αριθ. 19/1017/16-01-2019 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την Προµήθεια «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ &
ψυχρού)έτους 2019»,
β) την υπ΄αριθ. 122/34210/10-12-2018 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,
γ) Την µε αριθµ. 403/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 122/2018 Μελέτη για
«Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ & ψυχρού) έτους 2019» προϋπολογισµού 71.362,00 € µε Φ.Π.Α.24%,
δ) την αριθ. 6/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ & ψυχρού) έτους 2019» προϋπολογισµού
71.362,00€ µε Φ.Π.Α.24%, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής,
ε) Την µε αριθµ. πρωτ.: 1034/16-01-2019 ,Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆Α:ΩΚΝ1ΩΕ5-ΡΙΟ & Α∆ΑΜ:19PROC004341616) για την
«Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ & ψυχρού) έτους 2019 προϋπολογισµού 71.362,00€ µε Φ.Π.Α.24% ,που δηµοσιεύθηκε σε δύο
τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς,
στ)την αριθ. 42/2019 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το µε
αριθµ. πρωτ. 2720/05-02-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ &
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ψυχρού)έτους 2019» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια,
η εταιρεία µε την επωνυµία «Ι.Παππάς & Σία Ο.Ε.,Ασφαλτοεµπορική Ο.Ε.»
ζ) το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς την δυνατότητα εύρυθµης λειτουργίας του και
παροχής των βέλτιστων υπηρεσιών στους δηµότες του,
η) το γεγονός ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 122/34210/10-12-2018 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, είχε πραγµατοποιηθεί ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη η διαγωνιστική διαδικασία για το ίδιο
αντικείµενο κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη,
θ) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Ι.Παππάς & Σία
Ο.Ε.,Ασφαλτοεµπορική Ο.Ε.» του διαγωνισµού για την Προµήθεια «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ & ψυχρού)έτους 2019» για τις
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, ήταν πλήρης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της αριθ. 19/1017/16-01-2019 διακήρυξης,
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Την ανακήρυξη ως Oριστικού Αναδόχου για την Προµήθεια «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος(εν θερµώ & ψυχρού)έτους 2019» ,
και συγκεκριµένα για το υπό προµήθεια είδος της Οµάδας Β , ήτοι για την Προµήθεια «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος ψυχρού έτους 2019CPV:44113620-7» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 19/1017/16-01-2019 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τον οικονοµικό φορέα µε
την επωνυµία «Ι.Παππάς & Σία Ο.Ε.,Ασφαλτοεµπορική Ο.Ε.»
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
α)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

β)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα
Πρακτικά:
Η Πρόεδρος προτείνει :
α) την έγκριση ως έχει του µε αριθ. πρωτ. 4823/22-02-2019 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Συνοπτικού
διαγωνισµού , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν
θερµώ & ψυχρού) έτους 2019 προϋπολογισµού 71.362,00 € (Εβδοµήντα µία χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ) και
β)Την ανακήρυξη ως Οριστικού Αναδόχου για την «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ & ψυχρού) έτους 2019»,
συγκεκριµένα για την ΟΜΑ∆Α Β την επιχείρηση µε την επωνυµία «Ι. Παππάς & ΣΙΑ Ο.Ε.,Ασφαλτοεµπορική Ο.Ε.», η
οποία προσέφερε έκπτωση 45 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 16.637,50 €(χωρίς ΦΠΑ24%) και
συνολική προσφορά (µε ΦΠΑ24%) 20.630,50 €.
O κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ΠΑΡΩΝ διότι έπρεπε στους όρους διακήρυξης να υπάρχει χρονικός προσδιορισµός και Τεχνική Περιγραφή
που να αναφέρονται οι ανάγκες για την προµήθεια του ασφαλτοµίγµατος .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Παπαδάτος Νικόλαος-Κωσταντάκης Άγγελος –
Ανουσάκης Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
• Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
• Την 403/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης.
Την 6/11-01-2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του ∆ιαγωνισµού Α∆Α: Ω∆ΕΚΩΕ502Β
• Το µε αρθ. Πρωτ. 2720/05-02-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 42/2019
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 7ΜΙ8ΩΕ5-7 Ε3
• Το µε αριθ. πρωτ 4823/22-02-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
• Την εισήγηση της Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 4823/22-02-2019 Πρακτικού ΙΙ (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) της
Επιτροπής του Συνοπτικού διαγωνισµού , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ & ψυχρού) έτους
2019 προϋπολογισµού 71.362,00 € (Εβδοµήντα µία χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ).

2. Ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο για την «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ & ψυχρού) έτους 2019», προϋπολογισµού 71.362,00 € µε
Φ.Π.Α.24%, και συγκεκριµένα για την ΟΜΑ∆Α Β («Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος ψυχρού έτους 2019») σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ.
19/1017/16-01-2019 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την επιχείρηση µε την επωνυµία «Ι. Παππάς & ΣΙΑ Ο.Ε ,Ασφαλτοεµπορική Ο.Ε.», η οποία
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προσέφερε έκπτωση 45% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 122/2018 µελέτης, ήτοι 16.637,50 €(χωρίς ΦΠΑ24%) και συνολική προσφορά (µε
ΦΠΑ 24%) 20.630,50 €.

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ.,
επί αποδείξει.
4. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11.
Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45 / 2019
Α∆Α:ΩΤ1ΟΩΕ5-5ΕΥ
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού II (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης)του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την
επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το 2 ο θέµα εκτός ηµερήσιας η διάταξης:
Έγκριση Πρακτικού II (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης)του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για
την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» (‘όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 43/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 65Ρ6ΩΕ5-ΗΛΜ ) θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 4820/22-02-2019 Πρακτικό 2o της Επιτροπής
του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

Αργοστόλι: 22.02.2019
Αριθ.Πρωτ.: 4820
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155
FAX:26710 - 22572
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το
έτος 2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:33/2018,Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
Στο Αργοστόλι, σήµερα 22.02.2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 , µ.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ,
συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 4810/22-02/2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ.
33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τον µε αριθ. πρωτ.: 4812/22-02-2019
Φάκελο µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» για το διαγωνισµό της υπ. αριθ. 931/36248/28-12-2018 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την Υπηρεσία
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
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Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

2.

Μέλος

ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3.

Μέλος

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 931/36248/28-12-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την Υπηρεσία
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω
διαγωνισµό, προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας «Kefalonia cleaning services –
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 931/36248/2812-2018 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού
µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις,
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως
άνω σχετικής ειδοποίησης.
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
α)την αριθ. 931/36248/28-12-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ»,
β) την υπ΄αριθ. 11/2018 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,
γ) την αριθ. 398/2018 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 11/2018 Μελέτη της ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
δ) την αριθ. 376/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του Συνοπτικού
διαγωνισµού για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
ε)την αριθ. 931/36248/28-12-2018 ∆ιακήρυξη και την αριθ. 36251/28-12-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για
την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
στ)την αριθ. 37/2019 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το
µε αριθµ. πρωτ. 1539/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΕΤΟΣ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω υπηρεσία, η εταιρεία µε
την επωνυµία «Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
ζ) το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς την δυνατότητα εύρυθµης λειτουργίας του και
παροχής των βέλτιστων υπηρεσιών στους δηµότες και στους υπαλλήλους του,
η) το γεγονός ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 11/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί ευρεία έρευνα αγοράς
και ελήφθη υπόψη ο διαγωνισµός για το ίδιο αντικείµενο κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος,
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θ) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Kefalonia cleaning services –
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»του διαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» για τις
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, ήταν πλήρης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της αριθ. 931/36248/28-12-2018 διακήρυξης,
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Την ανακήρυξη ως Oριστικού Αναδόχου για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 930136248/28-12-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία
«Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
α)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
β)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα
Πρακτικά:
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει του Πρακτικού II (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» και β) Την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου, την εταιρεία µε την
επωνυµία «Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη
έκπτωση, ήτοι έκπτωση 20,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι έκπτωση ποσού 10.907,04€ και συνολική
προσφορά µε ΦΠΑ 43.628,16€.
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την επιφύλαξη η ∆ηµοτική Αρχή να ελέγχει τον ανάδοχο
αν εφαρµόζει τους όρους της σύµβασης και αν τηρεί την εργατική νοµοθεσία στους εργαζοµένους της και δεν τους
εκµεταλλεύεται εργασιακά.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι η παράταξή του είναι κατά της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών
των ∆ήµων και καταψηφίζει την εισήγηση.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος - Μινέτος ∆ιονύσιος
Κωνσταντάκης Άγγελος – Ανουσάκης Νικόλαος .
και αφού έλαβε υπόψη:
• Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
• Την 398/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης.
Την 376/27-12-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του
∆ιαγωνισµού Α∆Α: 6ΑΒΓΩΕ5-∆8Ω
• Το µε αρθ. Πρωτ. 1539/22-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ‘όπως εγκρ΄θηκε µε την 37/2019
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 68Φ6ΩΕ5-ΡΟΛ
• Το µε αρίθµ. πρωτ.4820/22-02-2019 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
• Την εισήγηση της Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 4820/22-02-2019 Πρακτικό Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
(Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» προϋπολογισµού 54.535,20 € (πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι
λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

2. Ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρία µε την επωνυµία «Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» η οποία
προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση, ήτοι έκπτωση 20% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι έκπτωση ποσού 10.907,04 € και συνολική
προσφορά µε ΦΠΑ 43.628,16 €.

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

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46 / 2019
ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου.

Α∆Α: ΨΩ08ΩΕ5-Ν3Μ

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. πρωτ. 1156/2019 Πρόσκληση της Τοπικής
∆ιοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Αργοστολίου, µε την οποία ορίζεται ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2019 θα συζητηθεί η
υποβληθείσα εκ µέρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ένσταση κατά των µε αριθ. Μ203/15, Μ204/15, Μ206/15, Μ/207/15
ΠΕΕ, Μ253/15, Μ254/15, Μ256/15, Μ257/15 ΠΕΠΕΕ και Μ9/15, Μ10/15, Μ11/15, Μ12/15 ΠΕΠΑΕ. Επισηµαίνεται ότι
η εν λόγω συνεδρίαση διατάχθηκε κατόπιν της µε αριθ. Α1585/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών
προκειµένου η Τ.∆.Ε. ΙΚΑ Υποκαταστήµατος Αργοστολίου να εξετάσει και να εκδώσει ρητή απόφαση επί της ως άνω
αναφερόµενης ένστασης εντός χρονικού διαστήµατος 60 ηµερών από την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης.
Τίθεται υπόψη σας ότι η άσκηση της ένστασης και ο µέχρι τώρα χειρισµός της υπόθεσης είχε ανατεθεί στην
δικηγορική εταιρεία Αθηνών «Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες» καθώς κρίθηκε ότι για τη σωστή
και
αποτελεσµατική υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου
απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εµπειρία στον χειρισµό παρόµοιων υποθέσεων.
Ως εκ τούτου παρακαλώ να προβείτε στις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών δικηγόρου που θα διαθέτει
εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης και κατά την άποψη µου για τον ορθό και
ενιαίο χειρισµό αυτής η ανάθεση θα πρέπει να γίνει στο ήδη χειριζόµενο την υπόθεση δικηγορικό γραφείο.
Σας επισηµαίνω δε ότι κατά τη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2019 θα ζητηθεί η χορήγηση σύντοµης αναβολής προκειµένου ο
∆ήµος να λάβει και να µελετήσει αντίγραφα όλων των εγγράφων τα οποία µέχρι και σήµερα δεν έχουν τεθεί υπόψη του.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα
Πρακτικά:
Η Πρόεδρος προτείνει να και εξουσιοδοτήσουν την δικηγορική εταιρία Αθηνών µε την επωνυµία «Κατσίκης-Καλαµατιανός και Συνεργάτες» να
παραστεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στις 25 Φεβρουαρίου 2019 στην συνεδρίαση της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του
ΙΚΑ Αργοστολίου κατά την συζήτηση των ενστάσεων του κατά των µε αριθ. Μ203/15, Μ204/15, Μ206/15, Μ/207/15 ΠΕΕ, Μ253/15, Μ254/15,
Μ256/15, Μ257/15 ΠΕΠΕΕ και Μ9/15, Μ10/15, Μ11/15, Μ12/15 ΠΕΠΑΕ
εφόσον η εν λόγω δικηγορική εταιρία έχει τις
ειδικές γνώσεις και την εµπειρία και χειρίζεται όλες τις συναφείς υποθέσεις του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί όπως από την αρχή είχε προτείνει η παράταξή του
οι προσλήψεις υπαλλήλων για την λειτουργία των σπηλαίων στην Σάµη έπρεπε να γίνουν µέσω ΑΣΕΠ.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι η ∆ηµοτική Αρχή µε τους χειρισµούς της κατάφερε να έχουν περάσει τόσα χρόνια και
να µην έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων στα σπήλαια , προτείνει να καταβληθούν άµεσα στο ΙΚΑ οι
ασφαλιστικές εισφορές των εν λόγω εργαζοµένων και ψηφίζει την πρόταση του.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος –
Ανουσάκης Νικόλαος .
και αφού έλαβε υπόψη:
• Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
• Την µε αριθ. πρωτ. 4815/22-02-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας
• Την εισήγηση της Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

∆ίνει εντολή και εξουσιοδοτεί την δικηγορική εταιρία Αθηνών µε την επωνυµία «Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες» να παραστεί
και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στις 25 Φεβρουαρίου 2019 στην συνεδρίαση της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ
Αργοστολίου κατά την συζήτηση των ενστάσεων του κατά των µε αριθ. Μ203/15, Μ204/15, Μ206/15, Μ/207/15 ΠΕΕ, Μ253/15, Μ254/15,
Μ256/15, Μ257/15 ΠΕΠΕΕ και Μ9/15, Μ10/15, Μ11/15, Μ12/15 ΠΕΠΑΕ
εφόσον η εν λόγω δικηγορική εταιρία έχει τις
ειδικές γνώσεις και την εµπειρία και χειρίζεται όλες τις συναφείς υποθέσεις του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

47 / 2019

Α∆Α: Ψ21ΤΩΕ5-Ι7Λ
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ΘΕΜΑ : Έγκριση Ι Πρακτικού (α’ & β΄αποσπάσµατα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ”

Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Ι Πρακτικού (α &
β΄απόσπασµατα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ» θέτει
υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση α) το από 20-11-2018 Πρακτικό Ι (α’ απόσπασµα) και β) το από 11-02-2019
Πρακτικό Ι (β΄απόσπασµα) του εν λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία αναλυτικά κατά σειρά έχουν ως εξής:
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ (α’ απόσπασµα)
Της επιτροπής διαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε διαδικασίες των επιµέρους
ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016.
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς
∆ιευθύνουσα ή
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Έργο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ”

Προϋπολογισµός:

79.685,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

∆ιακήρυξη:

Αριθ. Πρωτ.: 28.420/17-10-2018
Αριθ. Απ.: 674/2018
Α∆ΑΜ: 18PROC003854381 2018-10-17
Α∆Α:ΩΝΖΑΩΕ5-Σ3Ξ

Προκήρυξη:

Αριθ. Πρωτ.: 28.423/17-10-2018
Α∆Α: 7ΤΟ8ΩΕ5-ΙΡΟ
Α∆ΑΜ: 18PROC003854436 2018-10-17

Α/Α Συστήµατος:

76702

Λήξη υποβολής προσφορών:

13/11/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση:

20/11/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι την Τρίτη 20Νοεµβρίου 2018και
ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 (26/01/2018)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α:6ΠΜΕΩΕ5-Υ7Μ, ως ετήσια επιτροπή διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων
έργων ∆ήµου Κεφαλλονιάς που δεν υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000,00 €) χωρίς το κονδύλιο του
Φ.Π.Α. για το έτος 2018,έχοντας τη νόµιµη απαρτία (άρθρο 14 Κ.∆.∆.),

Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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2

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

Τακτικό Μέλος

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
3

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

Τακτικό Μέλος

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση για την διεξαγωγή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης
των προσφορών του ως άνω διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία διακήρυξη και
στην Κ.Υ.Α. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3821/31-10-2017).
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, ο χειριστής της
Αναθέτουσα Αρχής κοινοποίησε στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε
από το υποσύστηµα και διαβίβασε το φάκελο του διαγωνισµού στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Ακολούθως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµο ,καταχωρώντας τα στοιχεία των µελών της (όνοµα χρήστη – κωδικός πρόσβασης)
προβαίνει σε αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών χωρίς να
παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής ή στις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές των
Οικονοµικών Φορέων προς τους προσφέροντες.
Στη συνέχεια στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Μετά την γνωστοποίηση του καταλόγου προσφερόντων κατά σειρά µειοδοσίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά
σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της
οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα. Για την
εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς
(Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016.
Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες, δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2, κατά τη σειρά µειοδοσίας
(συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου υποβολής προσφοράς και του αριθ. πρωτ. έντυπης προσφοράς, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.5 β) του άρθρου 3 της διακήρυξης):

Πίνακας 2:Πίνακας Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου υποβολής προσφοράς και
του αριθ. πρωτ. έντυπης προσφοράς ή Αριθ. εγγύησης ηλεκτρονικής έκδοσης)
Ποσοστό

Χρόνος
Υποβολής
Προσφοράς

Αριθ. Πρωτ. Έντυπης
Προσφοράςή Αριθ. εγγύησης
ηλεκτρονικής έκδοσης

ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η

37,35 %

12/11/2018
12:15:03

e-31573
05/11/2018

99872

Χ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ

35,10%

12/11/2018
12:47:38

∆εν υπέβαλε

3

100139

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

32,84 %

13/11/2018
09:28:49

31.400/15-11-2018

4

99998

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21,00 %

13/11/2018
09:46:34

31.479/15-11-2018

Α/Α

Α/Α
καταθ.

1

99995

2

Επωνυµία Προσφέροντα

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2
της διακήρυξης του εν λόγω έργου, κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη και διαπίστωσε τα
ακόλουθα του Πίνακα 3:
Πίνακας 3: Πίνακας Πληρότητας ∆ικαιολογητικών Συµµετεχόντων σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης κατά
σειρά µειοδοσίας
Α/Α

Επωνυµία Προσφέροντα

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 της διακήρυξης και της
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παράγ. 3.5 β) του άρθρου 3 της διακήρυξης
1

ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η

Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά

Χ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ

∆εν υπέβαλε σε σφραγισµένο φάκελο, την
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής,
σύµφωνα µε την παραγ. 3.5 β) του άρθρου 3 της
διακήρυξης.
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β:
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α 6
(το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται
συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα
κατά τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία
23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της
διακήρυξης (άρθρο 22.Γ).

3

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙ – Ερώτηση ως προς
την εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας δήλωσε «ΟΧΙ». Κατά την κρίση
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η εν λόγω απάντηση
χρήζει διευκρίνησης ή διόρθωσης από τον
συµµετέχοντα.

4

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά

2

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τέλος, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού,
1. επικοινώνησε µε όλους τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,
2. έλεγξε ηλεκτρονικά, µέσω του δικτυακού τόπου του ΤΜΕ∆Ε (https://validate.tmede.gr/#/), από όπου και
εκτυπώθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής,
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, ως ακολούθως:
Πίνακας 4:Έλεγχος Εγγυητικών Επιστολών Συµµετεχόντων
Α/Α

Επωνυµία Προσφέροντα

Εγγυητική Επιστολή

Έλεγχος Γνησιότητας

e-31573
05/11/2018 ποσού
1.600.00€

25019/20-11-2018
Βεβαίωση ΤΜΕ∆Ε

1

ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η

2

Χ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ

Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ.
484/09-11-2018 ποσού
1.594,00 €

3

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Χαλκίδας αρ.
55807/13-11-2018
ποσού 1.600,00€

4

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ.
486/12-11-2018 ποσού
1.594,00 €

25017/20-11-2018
Βεβαίωση ΤΜΕ∆Ε

Μετά την παραλαβή των βεβαιώσεων εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (βλ. Πίνακα 4)
διαπιστώθηκε ότι όλες ήταν γνήσιες και έγκυρες.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η επιτροπή οµοφώνως προτείνει:
1. Τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου µε την επωνυµία «Χ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ».
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2. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 της διακήρυξης η Αναθέτουσα Αρχή να καλέσει εγγράφως τον προσφέροντα µε
την επωνυµία «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» για διευκρινίσεις ως προς την συµπλήρωση του
ΤΕΥ∆, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης (άρθρο 102 παρ. 1 του ν.4412/2016).
Σηµειώνεται ότι κατά το άρθρο 102 παρ. 5 του ν. 4412/2016 η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον
προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 102, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων
της προσφοράς.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τίθεται υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το 1ο Πρακτικό(α’ απόσπασµα)
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του εν λόγω έργου όπου
Προτείνεται
προκειµένου να οριστικοποιηθεί ο κατάλογος µειοδοσίας, η Αναθέτουσα Αρχή κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9
της διακήρυξης να καλέσει εγγράφως τον προσφέροντα µε την επωνυµία «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» για διευκρινίσεις ως προς την συµπλήρωση του ΤΕΥ∆, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης
(άρθρο 102 παρ. 1 του ν.4412/2016).
Συνηµµένα (Εκτυπώσεις του υποσυστήµατος):
1. Ανασκόπηση
2. Οικονοµικές Προσφορές
3. Έλεγχος Οµαλότητας
Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το
παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω.
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά (µε τις συνηµµένες εκτυπώσεις του υποσυστήµατος) και αναρτάται στα
συνηµµένα του διαγωνισµού ως εσωτερικό έγγραφο.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος:
1. διαβιβάζει τον φάκελο του διαγωνισµού στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής,
2. κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραµµένο Πρακτικό της Επιτροπής στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια
µέσου του «πεδίου επικοινωνίας», ενηµερώνοντάς τον ότι µπορεί να µπει στο σύστηµα µε τους δικούς του
κωδικούς και να παραλάβει τον διαγωνισµό.

Αργοστόλι …-11-2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ(β’ απόσπασµα)
Της επιτροπής διαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε διαδικασίες
των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του
προϋπολογισµού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016.
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς
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∆ιευθύνουσα ή
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Έργο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ”

Προϋπολογισµός:

79.685,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

∆ιακήρυξη:

Αριθ. Πρωτ.: 28.420/17-10-2018
Αριθ. Απ.: 674/2018
Α∆ΑΜ: 18PROC003854381 2018-10-17
Α∆Α:ΩΝΖΑΩΕ5-Σ3Ξ

Προκήρυξη:

Αριθ. Πρωτ.: 28.423/17-10-2018
Α∆Α: 7ΤΟ8ΩΕ5-ΙΡΟ
Α∆ΑΜ: 18PROC003854436 2018-10-17

Α/Α Συστήµατος:

76702

Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι την ∆ευτέρα 11
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
4/2018 (26/01/2018) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α:6ΠΜΕΩΕ5-Υ7Μ, ως ετήσια επιτροπή διαγωνισµών
δηµοσίων συµβάσεων έργων ∆ήµου Κεφαλλονιάς που δεν υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000,00 €)
χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. για το έτος 2018,έχοντας τη νόµιµη απαρτία (άρθρο 14 Κ.∆.∆.),
Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

Τακτικό Μέλος

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
3

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

Τακτικό Μέλος

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
συνήλθε σε συνεδρίαση για τη συνέχιση διεξαγωγής της διαδικασίας σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην οικεία
διακήρυξη και στην Κ.Υ.Α. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3821/31-10-2017).
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ηλεκτρονική αλληλογραφία µεταξύ αναθέτουσας αρχής και του
προσφέροντα µε την επωνυµία «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» για διευκρινίσεις ως προς την
συµπλήρωση του ΤΕΥ∆.
Βάσει του από 12-12-2018 ηλεκτρονικού µηνύµατος του χρήστη της αναθέτουσας αρχής µε τις διευκρινήσεις του
οικονοµικού φορέα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έκρινε ότι η απάντηση στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙ – Ερώτηση ως
προς την εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων στο οποίο αρχικά ο οικονοµικός
φορέας δήλωσε «ΟΧΙ» αποτελεί πρόδηλο σφάλµα.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή έκρινε για τον διαγωνιζόµενο «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ»
ότι η προσφορά του είναι παραδεκτή και ο πίνακας µειοδοσίας των διαγωνιζοµένων διαµορφώνεται ως εξής:
Πίνακας 3:Πίνακας Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας (που πληρούν τις έως τώρα προϋποθέσεις συµµετοχής στη
διαγωνιστική διαδικασία)
Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυµία Προσφέροντα

Ποσοστό
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1

99995

ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η

37,35 %

2

100139

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

32,84 %

3

99998

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21,00 %

•

•

Βάσει των ανωτέρω και σε συνδυασµό µε τα αναγραφόµενα του Πρακτικού Ι – α’ απόσπασµα
προτείνεται
η ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ”» στον (προσωρινό) µειοδότη
µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΑΡΙΣΤΕΙ∆Η» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση,
ποσοστού επί τοις εκατό, τριάντα επτά και τριανταπέντε εκατοστά (37,35 %), επί του προϋπολογισµού του
έργου.
τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου µε την επωνυµία «Χ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ» λόγω του ότι δεν υπέβαλε σε
σφραγισµένο φάκελο, την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε την παραγ. 3.5 της
διακήρυξης.

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το
παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω.
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται στα συνηµµένα του διαγωνισµού ως εσωτερικό έγγραφο.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος:
1. διαβιβάζει τον φάκελο του διαγωνισµού στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής,
2. κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραµµένο Πρακτικό της Επιτροπής στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια
µέσου του «πεδίου επικοινωνίας», ενηµερώνοντάς τον ότι µπορεί να µπει στο σύστηµα µε τους δικούς του
κωδικούς και να παραλάβει τον διαγωνισµό.
Αργοστόλι, 11-02-2019

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει το Πρακτικό Ι (α & β αποσπάσµατα) εκτέλεσης του έργου
µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩN».
β) την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ”» στον (προσωρινό) µειοδότη µε
την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση,
ποσοστού επί τοις εκατό, τριάντα επτά και τριανταπέντε εκατοστά (37,35 %), επί του προϋπολογισµού του
έργου.
γ) τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου µε την επωνυµία «Χ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ» λόγω του ότι δεν υπέβαλε σε
σφραγισµένο φάκελο, την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε την παραγ. 3.5 της
διακήρυξης.
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος - Κωνσταντάκης
Άγγελος – Μινέτος Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος .
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 135 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του έργου)
Την αρίθ. 738/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
Την αριθ. 125/2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
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Την 296/2018 Α∆Α: ΩΧΨ7ΩΕ5-ΦΕΧ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων.
Το από 20-11-2018 Πρακτικό Ι (α απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Το από 11-02-2019 Ι Πρακτικό (β απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
την εισήγηση της Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1). Εγκρίνει ως έχει το από 11-02-2019 παραπάνω Πρακτικό Ι (α΄& β΄ απόσπασµατα ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ»
προϋπολογισµού 98.810,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
2). Αναθέτει την εκτέλεση του
έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ”» στον
(προσωρινό) µειοδότη µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΑΡΙΣΤΕΙ∆Η» ο οποίος προσέφερε µέση
τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τριάντα επτά και τριανταπέντε εκατοστά (37,35 %), επί του
προϋπολογισµού του έργου.
3). Αποκλείει τον διαγωνιζόµενο µε την επωνυµία «Χ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ» λόγω του ότι δεν υπέβαλε σε
σφραγισµένο φάκελο, την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε την παραγ. 3.5 της διακήρυξης.
4) Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µέσω του «πεδίου επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ σε όλους τους προσφέροντες.
5). Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα
µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες
από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη
ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής,
σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48/ 2019
Α∆Α: 6ΟΠΕΩΕ5-8ΘΕ
ΘΕΜΑ : Έγκριση ΙΙ Πρακτικού του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)για την εκτέλεση της
εργασίας:«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2019»
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το 4 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση ΙΙ
Πρακτικού του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) για την εκτέλεση της εργασίας:
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» θέτει υπόψη
της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 4119/18-02-2019 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

Αργοστόλι: 18.02.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ.Πρωτ.: 4119
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155
FAX:26710 - 22572
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το
έτος 2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:33/2018,Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού
συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
Στο Αργοστόλι, σήµερα 18.02.2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ,
συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 4059/15-02-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ.
33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τον µε αριθ. πρωτ.: 3996/15-02-2019
Φάκελο µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)» για το διαγωνισµό της υπ. αριθ.
930/36244/28-12-2018 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη
µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

2.

Μέλος

ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3.

Μέλος

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 930/36244/28-12-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την Υπηρεσία
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», και το
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας
«SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος
:SINGULAR LOGIC Α.Ε.)» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 930/36244/28-12-2018
διακήρυξης(άρθρο 14) και αναλυτικά:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε
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εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές
εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι.
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
α)την αριθ. 930/36244/28-12-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»,
β) την υπ΄αριθ. 2/2018 Μελέτη του Τµήµατος Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,
γ) την αριθ. 415/2018 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 2/2018 Μελέτη Τµήµατος Τεχνολ.
Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
δ) την αριθ. 377/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του Συνοπτικού
διαγωνισµού για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2019»
ε)την αριθ. 930/36244/28-12-2018 ∆ιακήρυξη και την αριθ. 36250/28-12-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για
την υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2019»
στ)την αριθ. 35/2019 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το µε
αριθµ. πρωτ. 1498/22-01-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και αφετέρου
κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω υπηρεσία, η εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»
ζ) το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς την δυνατότητα εύρυθµης λειτουργίας του και
παροχής των βέλτιστων υπηρεσιών στους δηµότες του,
η) το γεγονός ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 2/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί ευρεία έρευνα αγοράς
και ελήφθη υπόψη ο διαγωνισµός για το ίδιο αντικείµενο κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος,
θ) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»του
διαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis»
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, ήταν πλήρης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της αριθ.
930/36244/28-12-2018 διακήρυξης,
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Την ανακήρυξη ως Oριστικού Αναδόχου για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού
συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 930/36244/28-12-2018 ∆ιακήρυξη του
∆ήµου Κεφαλονιάς, τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της,
συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
α)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
β)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα
Πρακτικά:
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Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει του µε αριθ. πρωτ. 4119/18-02-2019 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του συνοπτικού
διαγωνισµού (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει τιµής για την Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
µε Ενδεικτικό Προϋπολογισµό: 58.595,75 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) και β) την ανακήρυξη ως οριστικού ανάδοχου την εταιρεία µε
την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός
τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)» η οποία προσέφερε έκπτωση 1% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι έκπτωση ποσού 472,55 € και
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 58.009,79 €.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος – Μινέτος
Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος .
και αφού έλαβε υπόψη:
• Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
• Την 415/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης.
Την 377/27-12-2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του ∆ιαγωνισµού Α∆Α: ΩΝ1ΠΩΕ5Μ7Θ
• Το µε αρθ. Πρωτ. 1498/22-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 35/2019
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: ΩΑ2ΛΛΩΕ5-ΦΦΕ
• Το µε αριθ. πρωτ. 4119/18-02-2019 ΙΙ Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης)
• Την εισήγηση της Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 4119/18-02-2019 Πρακτικό (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής
του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για Την «
Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» µε Ενδεικτικό
Προϋπολογισµό: 58.595,75 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)
2. Ανακηρύσσει οριστικό Ανάδοχο για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού
συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 930/36244/28-12-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου
Κεφαλονιάς, τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)» η οποία προσέφερε έκπτωση 1% επί του προϋπολογισµού
της µελέτης, ήτοι έκπτωση ποσού 472,55 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 58.009,79 €.

3.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11.
Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 / 2019
Α∆Α: ΨΥΗΗΩΕ5-4ΒΖ
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού II (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το 5 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση
Πρακτικού II (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 4596/21-02-2019 Πρακτικό 2o της Επιτροπής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού
το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

Αργοστόλι: 21.02.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ Οικονοµικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156
FAX:26710 - 22572

Αριθ.Πρωτ.: 4596

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών Προµηθειών για το έτος
2018(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 18/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

Στο Αργοστόλι, σήµερα 21.02.2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της
αριθµ. 3563/12-02-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν
στον υπ. Αριθ. 69110) ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 936/36381/31-12-2018 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Ν.Π.∆.∆. του,
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

2.

Τακτικό Μέλος

Παγουλάτος Κωνσταντίνος

3.

Τακτικό Μέλος

Μαντζουράτος Θεόδωρος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Παγώνης ∆ιονύσιος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,
α)την υπ. Αριθ. 936/36381/31-12-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για
την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» , και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,
β)την αριθ. 36/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ.
2301/31-01-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής,
παρατηρεί τα κάτωθι:
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 936/36381/31-122018διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»,
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µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 69110).
Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 21η Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα και
µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:3564/12-02-2019) προς όλους τους συµµετέχοντες
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό που είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α)
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 69110) και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως
«κλειδωµένος» .
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι
προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία της οποίας η προσφορά είχαν λάβει α/α συστήµατος 124683,
Α/Α

1

Προµηθευτής

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ηµεροµηνία
Υποβολής
προσφοράς
25/01/2019

Ώρα Υποβολής
Προσφοράς

Αριθµός
Προσφοράς

11:06:05

124683

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Επισηµαίνεται ότι, η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού(Αποσφράγιση Υποφακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)
εκκίνησε στις 10:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:04:30
Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο
υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της.
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε :
α)την υπ. Αριθµ. 936/36381/31-12-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Κεφαλονιάς για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
β) 36/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 2301/31-012019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής,
γ)την υπ. αριθµ. 3564/12-02-2019 γραπτή ενηµέρωση , µέσω του συστήµατος , προς όλους τους συµµετέχοντες ,,
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι:
1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:3527/12-02-2019) της προσφοράς µε
α/α συστήµατος 124683, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:
(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων,
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
(Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και
επίσης ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
(Γ) Πιστοποιητικό του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις φορολογικές της
υποχρεώσεις και πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης,

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος 124683 αντιστοίχως,
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία τόσο του
∆ήµου Κεφαλονιάς όσο και των Νοµικών του προσώπων,
γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ, επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων,
µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε,
δ) την αριθ. 36/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ.
2301/31-01-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής
203

ε)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος 124683 ήτοι των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των
Νοµικών του Προσώπων, την εταιρεία µε την επωνυµία ««ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3)
αντίγραφα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα
Πρακτικά:
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ηλεκτρονικού
∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», και β) Την ανακήρυξη
προσωρινού αναδόχου, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» -µε έκπτωση ποσού
659,558 € επί του προϋπολογισµού της Μελέτης, ήτοι έκπτωση 0,89% (0,885%) και συνολική προσφορά 73.871,952
€( άνευ Φ.Π.Α.) & 83.475,305 €(µε ΦΠΑ 13%) .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος - Μινέτος ∆ιονύσιος
Κωνσταντάκης Άγγελος -και Γκισγκίνης Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
• Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
• Την 423/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης.
Την 387/31-12-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του
∆ιαγωνισµού Α∆Α: 6 Ο95ΩΕ5-54Λ
• Το µε αρθ. Πρωτ. 2301/31-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 36/2019
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6ΨΟΜΩΕ5-ΘΙ8
• Το αρίθµ. πρωτ. 4596/21-02-2019 ΙΙ Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού
• Την εισήγηση της Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 4596/21-02-2019 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ηλεκτρονικού
∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» συνολικού
προϋπολογισµού 74.531,51 € επί πλέον Φ.Π.Α. 13% 9.689,09 ήτοι σύνολο 84.220,60 µε το Φ.Π.Α.

2. Ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων ήτοι
του ΟΚΑΠ, του ∆.Γ.Α. , της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ., της Α΄θµιας Σχολικής Επιτροπής και της Β΄θµιας Σχολικής Επιτροπής, την εταιρεία µε την επωνυµία
«ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» -µε έκπτωση ποσού 659,558€ επί του προϋπολογισµού της Μελέτης, ήτοι έκπτωση 0,89%(0,885%)
και συνολική προσφορά 73.871,952€( άνευ Φ.Π.Α.) & 83.475,305€(µε ΦΠΑ 13%) , και αναλυτικά :
α)για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ποσό 44.770,880 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 50.591,094 €(µε Φ.Π.Α. 13%) &
β)για το ∆.Γ.Α. ,ποσό 5.440,512€ (άνευ Φ.Π.Α.) & 6.147,779 €(µε Φ.Π.Α. 13%) &
γ)για την Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. ,ποσό 3.230,304 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 3.650,244 €(µε Φ.Π.Α. 13%) &
δ)για τον ΟΚΑΠ ,ποσό 6.120,576 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.916,251 €(µε Φ.Π.Α. 13%) &
ε)για την Α’θµια Σχολική Επιτροπή ,ποσό 8.925,840 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 10.086,199 €(µε Φ.Π.Α. 13%) &
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στ) για την Β’θµια Σχολική Επιτροπή ,ποσό 5.383,840 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.083,739 €(µε Φ.Π.Α. 13%)

3. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί

ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα
µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες
από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη
ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής,
σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός
αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
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Α∆Α:Ω∆1ΤΩΕ5-ΟΥΞ

ΘΕΜΑ: Άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 4/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.
Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας την συνεδρίαση ,δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη
της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης
«Άσκηση έφεσης κατά της 4/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ
πρωτ. 3853/14-02-2019 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Στις 21 ∆εκεµβρίου 2011 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 28-11-2011 (αρ. κατ. 222/2011) αγωγή της
Ανδριανής Μολφέτα.
Με την εν λόγω αγωγή η αντίδικος ζητούσε να αναγνωρισθεί κύριος, νοµέας και κάτοχος οικοπέδου επιφανείας
229,63 τ.µ. ευρισκόµενο στη θέση «Άγιος Ιωάννης» οικισµού Μαρκουλάτων ∆.Ε. Ερίσου, το οποίο από το έτος 1995 µε
έργο της τέως Κοινότητας Μαρκουλάτων έχει ασφαλτοστρωθεί και δοθεί στην κοινή χρήση.
Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2018 και µε την υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση του το Μονοµελές
Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας έκανε δεκτή την αγωγή, αναγνώρισε την ενάγουσα αποκλειστική κυρία του επίδικου ακινήτου,
διέταξε την απόδοση αυτού και υποχρέωσε το ∆ήµο να επαναφέρει το τµήµα στην προηγούµενη της κατάληψης
κατάσταση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των
ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.
Επειδή εν προκειµένω υπάρχουν νοµικοί και πραγµατικοί λόγοι που δικαιολογούν την άσκηση έφεσης.
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Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 4/2019 απόφασης
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας εξουσιοδοτώντας σχετικά την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία
αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου και χορηγώντας της την εντολή να εκπροσωπήσει το ∆ήµο κατά τη
συζήτηση αυτής, όποτε οριστεί καθώς και σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει την Άσκηση έφεσης κατά της 14/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας .
Οι κ. κ. Μινέτος ∆ιονύσιος και Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Παπαδάτος Νικόλαος-Κωνσταντακης Άγγελος.
Και αφού έλαβε υπόψη :
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
την µε αρίθ πρωτ. 3853/14-02-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας .
και την εισήγηση της Προέδρου .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1) Εγκρίνει την άσκηση έφεσης κατά της 4/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας επειδή
υπάρχουν νοµικοί και πραγµατικοί λόγοι που δικαιολογούν την άσκηση της.
2) Εξουσιοδοτεί την επί παγία αντιµισθία πληρεξουσία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη
Χριστοφοράτου να καταθέσει την άσκηση έφεσης κατά της 4/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας και να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή
δικάσιµο.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51 / 2019

Α∆Α: 64Π6ΩΕ5-∆ΞΩ

ΘΕΜΑ: Άσκηση αίτησης ακύρωσης & αίτησης αναστολής και ορισµός δικηγόρου .
Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη
της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα
ηµερήσιας διάταξης«Άσκηση αίτησης ακύρωσης & αίτησης αναστολής και ορισµός δικηγόρου .» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ
πρωτ. 4649/21-02-2019 εισήγηση της οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Με τις διατάξεις του ν. 4549/2018 «∆ιατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας ∆ηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4270/2014. Ειδικότερα µε τη διάταξη του άρθρ. 80 ν.
4549/2018 παρ. 10 προβλέφθηκε ότι «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το εκάστοτε
εν ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται µε ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
συµπεριλαµβανοµένων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο
των ταµειακών τους διαθέσιµων στην ταµειακή τους διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση
δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν µεταφερθεί από τους ανωτέρω Φορείς στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Επί των κεφαλαίων που έχουν ήδη µεταφερθεί ή θα µεταφερθούν στην ταµειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος
εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ή της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η διαχείριση των κεφαλαίων
που τηρούνται στην ταµειακή διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος και στο Κοινό Κεφάλαιο, και τα οποία ανήκουν
σε φορείς που δεν υπάγονται κατά το
χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 11 του
άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Εξαίρεση από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του Φορέα και σύµφωνης γνώµης της εποπτεύουσας
Γ.∆.Ο.Υ..»
Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρ. 80 του ανωτέρω νόµου εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 2/6748/∆ΛΓΚ/24-012019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 104) σύµφωνα µε την οποία οι Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ηµερών
από τη δηµοσίευση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Η ως άνω ΥΑ έχει δυσµενείς συνέπειες για τους ∆ήµους, οι οποίες µάλιστα έχουν και κυρωτικό χαρακτήρα,
όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρ. 69Α Ν. 4270/2014. Επίσης µε την ανωτέρω ΥΑ προσβάλλεται ο πυρήνας του
άρθρ. 102 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο, οι ΟΤΑ απολάβουν διοικητικής αυτοτέλειας και οικονοµικής
αυτοδυναµίας καθόσον εν συνδυασµώ µε την περικοπή των ΚΑΠ κατά 60% από τους θεσµοθετηµένους προς αυτούς
πόρους περιορίζεται παντελώς η δυνατότητα τους να εκπληρώσουν τους συνταγµατικά κατοχυρωµένους σκοπούς τους.
Επιπλέον:
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1. Αναιρείται ο πυρήνας της οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Συντ. 102) διότι στερούνται την δυνατότητα
ελεύθερης τοποθέτησης των αποθεµατικών και των ταµειακών τους διαθεσίµων, µε αποφάσεις των
οργάνων τους.
2. Οι ΚΑΠ αποτελούν πόρους της αυτοδιοίκησης και εποµένως πρέπει, νοµικώς και οικονοµικώς, να
αντιµετωπίζονται ακριβώς όπως τα ταµειακά διαθέσιµα των ΟΤΑ. Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, λοιπόν
παραβιάζεται και ειδικώς ως προς τους ΚΑΠ η οικονοµική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
3. Η ΥΑ δεν κάνει καµία διάκριση, όπως θα όφειλε, µεταξύ φορέων
Γενικής Κυβέρνησης που απολαύουν οικονοµικής αυτοτέλειας και φορέων που δεν απολαύουν του ειδικού
προστατευτικού καθεστώτος της αυτοτέλειας.
4. Η µεταφορά των πόρων δεν δικαιολογείται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος καθώς δεν εξυπηρετεί την
ειλικρίνεια και ακρίβεια του προϋπολογισµού.
5. Η προβλεπόµενη δυνατότητα εξαιρέσεως επιµέρους ΟΤΑ από το νέο καθεστώς, µε απόφαση της
εποπτεύουσας Γ∆ΟΥ του ΥΠΕΣ και ΓΛΚ επιτείνει την προσβολή της οικονοµικής τους αυτοτέλειας, καθώς η απόφαση
λαµβάνεται από κρατικά όργανα.
6. Στην ΥΑ δεν αναφέρεται κανένα απολύτως κριτήριο, που πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν για την εξαίρεση
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από το νέο καθεστώς µε αποτέλεσµα να επιτείνεται η αδιαφάνεια και να τίθενται οι
προϋποθέσεις άνισης µεταχείρισης των ΟΤΑ, ενόψει και της επικείµενης προεκλογικής περιόδου.
7. Τέλος µε τις διατάξεις της ΥΑ παραβιάζεται το Κοινοτικό ∆ίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονοµίας
(ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 1850/1989) και ιδιαίτερα το άρθρ. 9 αυτού σύµφωνα µε το οποίο «Οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωµα, στα πλαίσια της εθνικής οικονοµικής πολιτικής, σε επαρκείς ίδιους πόρους
τους οποίους µπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους».
Ενόψει των ανωτέρω ο ∆ήµος µας στην από 07-02-2019 συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής και κατόπιν
σχετικού ενηµερωτικού εγγράφου που απέστειλε προς όλους τους ΟΤΑ η ΚΕ∆Ε συζήτησε το εν λόγω θέµα και µε την
µε αριθ. 32/2019 απόφαση της αποφάσισε, λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας, να παραπέµψει αυτό στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την µε αριθ. 45/2019 απόφαση του αποφάσισε να συνταχθεί µε τις αποφάσεις
της ΚΕ∆Ε και να ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/∆ΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104
Β΄/24-01-2019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονοµικών.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει την υπογράφουσα την παρούσα
επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς να καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ.
οικ. 2/6748/∆ΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β΄/24-01-2019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονοµικών καθώς και αίτηση
αναστολής εκτέλεσης.
Επισηµαίνεται ότι η αίτηση αναστολής, η οποία ως προς την κατάθεση της, έπεται χρονικά της αίτησης
ακύρωσης, θα ασκηθεί εφόσον αποσταλούν από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών απόψεις και στοιχεία για
την τωρινή οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου και τις οικονοµικές του υποχρεώσεις καθώς και αφού µε απόψεις
και στοιχεία προσδιοριστεί κατά τρόπο ειδικό, σαφή και ορισµένο (µε επίκληση συγκεκριµένων και επίκαιρων
οικονοµικών στοιχείων) η δυσχερώς επανορθώσιµη ή ανεπανόρθωτη βλάβη που ο ∆ήµος πρόκειται να υποστεί
από την άµεση εκτέλεση της απόφασης, της οποίας ζητά την ακύρωση.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει την Άσκηση έφεσης κατά της 14/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας .

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι το ζήτηµα είναι πολιτικό γιατί η εντολή αυτή έρχεται µέσα από τους
θεσµούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θέλουν όλα τα ταµειακά διαθέσιµα & της Ελλάδας για να τα παίζουν σε
ρεπους και σε οµόλογα , προσθέτει ότι την πολιτική αυτή την εφάρµοσε πλήρως η κυβέρνηση και συναίνεσε η
∆ηµοτική Αρχή εφόσον ήδη έχει ανοίξει λογαριασµό της ταµειακής διαχείρισης του ∆ήµου στην Τράπεζα της Ελλάδος
.
∆ηλώνει ότι συµφωνεί µε την παραποµπή του εν λόγω θέµατος για λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,
καταγγέλλει την πολιτική της κυβέρνησης και της ∆ηµοτικής Αρχής για το θέµα αυτό , προτείνει να κλείσει άµεσα ο
∆ήµος τον τραπεζικό λογαριασµό που άνοιξε στην Τράπεζα της Ελλάδας και ψηφίζει την πρόταση του .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος
και Μινέτος ∆ιονύσιος.
Και αφού έλαβε υπόψη :
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
Την 32/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
την µε αρίθ πρωτ. 4649/21-02-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας .
και την εισήγηση της Προέδρου .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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3) Εξουσιοδοτεί την επί παγία αντιµισθία πληρεξουσία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη
Χριστοφοράτου να καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/∆ΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β΄/24-012019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονοµικών καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσης(εφόσον
αποσταλούν από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών απόψεις και στοιχεία για την τωρινή οικονοµική
κατάσταση του ∆ήµου και τις οικονοµικές του υποχρεώσεις καθώς και αφού µε απόψεις και στοιχεία
προσδιοριστεί κατά τρόπο ειδικό, σαφή και ορισµένο (µε επίκληση συγκεκριµένων και επίκαιρων οικονοµικών
στοιχείων) η δυσχερώς επανορθώσιµη ή ανεπανόρθωτη βλάβη που ο ∆ήµος πρόκειται να υποστεί από την
άµεση εκτέλεση της απόφασης, της οποίας ζητά την ακύρωση).
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52 / 2019
Α∆Α: Ψ4ΚΘΩΕ5-Ζ0Υ
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το 6o θέµα ηµερήσιας
διάταξης : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 21-02-2019
σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 παρ. 1 περ.13 του Ν.
4412/2016. Οικονοµικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προµήθειας των προϊόντων της παρούσης.
Αναλυτικότερα δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς
σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, το αργότερο µέχρι και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την
..Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ.. Προσφορά που περιέρχεται στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να
αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί οφάκελός της.
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο
Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως και την προηγουµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι έως την ….Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. Οι
προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος
µέσα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία , δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι
πριν τις …..Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ.
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, ,
κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο
εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις
και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο
προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο
εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή
παραστατικό εκπροσώπησης.
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως
απαράδεκτες.
Σ
ε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους
διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν
διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν
την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984(Α΄188). Οι προσφορές θα
υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται
ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :
α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος
παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά
στην Ενότητα Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) .
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος (αρ.95 του Ν.4412/16) .
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω :
Α. Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :
1.
αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς
(120 ηµέρες)
2.
δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν
γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3.
δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
Η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου (δεν χρειάζεται γνήσιο της
υπογραφής) της εταιρείας και θα αναφέρονται σαφώς τα έγραφα νοµιµοποίησης της εκπροσώπησης (ΦΕΚ
ή καταστατικό εταιρείας ή πληρεξούσιο κ.λπ.)
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
∆.Σ. του συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Β. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) που παρέχεται από την αναθέτουσας αρχή και ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΑΝΑΠΟΣΤΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν
βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και
διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου σε δύο µορφές αρχείου Αρχείο PDF, αναρτηµένο µαζί
µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της
σύµβασης για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν
στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή.
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Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας
(Παράρτηµα Ε) είναι οι εξής:
1. Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε
ποινικές καταδίκες). Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
2. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης).
3. Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να
µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆).
Η Αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.
4. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)
5. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του
ν.3863/2010 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Β.3, Β.4 & Β.5 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις
καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Β.1, Β.2, Β.3 , Β.4 & Β.5.
Σηµείωση: ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα,
κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή και σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από την παρούσα
διακήρυξη, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆
- Το µέρος ΙΙ.Α συµπληρώνεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς
-Το µέρος ΙΙ.Β συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς
-Το µέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης
-Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόµο υπόχρεου/ ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να
φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόµο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννοµες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία.

Επισηµαίνεται ότι :
-Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥ∆.
-Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της
ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.
- Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να
υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆.
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-

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας
εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την
επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων
που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .

-

Η υποχρέωση περί µη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥ∆ υπογράφουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)
α)Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα
ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συµµετοχής] και συµπληρώνουν τις
πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα –
µέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οιπληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.
γ)Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
To ΤΕΥ∆ που θα υποβληθούν µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆Σ έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και σε αυτή τη πρώτη φάση του
διαγωνισµού δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που
ο προσφέρων ανακηρυχθεί προσωρινός µειοδότης τότε θα ζητηθούν εκ νέου οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις µε βεβαίωση
γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και ηµεροµηνία µετά τη κλήση για προσκόµιση
δικαιολογητικών (άρθρο 12).
Γ.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το
άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.
∆. Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου
κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η
εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις
κείµενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης,
πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε.
ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:
i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά,
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση της
προµήθειας,
iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου εκπροσώπου της ένωσης για
το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
κοινοπραξία,
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, ή η
εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και
η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή,
ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των
όρων της σύµβασης.
Ε.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :
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1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης
Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή
τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από
το αντίστοιχο ΦΕΚ.
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει
στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :
α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της
εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.
3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα :
α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που
ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται
ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο
πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
4. Για φυσικά πρόσωπα:
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.
ΣΤ.

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

Ζ. Για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες πρέπει να
καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (εγγεγραµµένος φορέας επαγγελµατικού ή εµπορικά µητρώου), 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 ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται µε το κριτήριο
της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή άλλης απόδειξης επαγγελµατικής ικανότητας
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.Στο φάκελο των Τεχνικών
Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν επί ποινή αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β.
Στα περιεχόµενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση
οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωµένων επιτρεπόµενων αποκλίσεων διαστάσεων) ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, ς απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.
4412/2016.
Για την προσκόµιση των πιστοποιητικών των προτύπων ποιότητας που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση ισχύει το άρθρο 309 του Ν.
4412/2016 περί ισοδύναµων πιστοποιητικών αποδεδειγµένα.
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που φέρει και ο κύριος φάκελος
της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται
ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν επιµέλους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή οµάδα ειδών επί των τιµών
µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%)
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή
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ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, προϋπολογισµός, όµοιος µε
τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα.
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως
αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης), για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προµηθεύσει το συνόλο των ειδών της
παρούσας προµήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική προσφορά του προµηθευτή για τα
προς προµήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα
προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της οριστικής παράδοσης και τοποθέτησης των προς προµήθεια ειδών και την παραλαβή τους από την
αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης.
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε είδους της προµήθειας χωρίς ωστόσο οι
επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό
έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ.
6) Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Σε περίπτωση
ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως
όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν
κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών που υπολογίζεται από την εποµένη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση
αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα
έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν
γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα
διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές Προδιαγραφές" και "Οικονοµική Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά
συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και
σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των
τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό,
καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει στην
καταχώριση σε πρακτικό
α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών,
β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών,
γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες
από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.

213

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102
του Ν. 4412/2016)
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να καλεί
εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που
επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων
της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση
αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα
της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων
σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή
µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου,
είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή
από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, καθώς αυτό δεν
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης .
η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά.
θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται είναι µικρότερη των 120 ηµερών.
ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας,
δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες
µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει
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τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης.
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σηµειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του
κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.
Επίσης
Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :
Εφόσον έχουν συµµετάσχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 πε. δδ του Ν. 4412/2016 , απαιτείται
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή .
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη
διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
13 της παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016.
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη.
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 13
παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες µόνον, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση
για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την
ανάθεση της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του
άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
1.Πέραν των δικαιολογητικων συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή µετά την αξιολόγηση των
προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να υποβάλει εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα
έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο
όργανο αξιολόγησης.
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2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο
72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
διαδικασία µαταιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού
των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,
76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε
για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών.
8. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη.
Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης προµηθειών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που δεν υπερβαίνει τα 60.000
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόµου. Οµοίως δεν έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα ΒΙΒΛΙΟ IV
άρθρα 345 έως 359.
10. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
11.∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες συµβάσεις µικρότερης
αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να παράξει έννοµα αποτελέσµα η απόφαση
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης πρέπει να συντρέχει µόνον η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από
σχετική πρόσκληση καθώς και η προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του προσφέροντες.
12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
14. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 4 αυτής. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται στο
κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε
αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης που επισυνάφθηκε στην
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον ∆ήµαρχο.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας
και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης.
Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες
Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII
Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.
Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις.
Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016
Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.
Tην συµφωνηθείσα τιµή.
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Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.
Tις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα των ειδών για τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις
Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
Tον τρόπο παραλαβής.
Tον τρόπο πληρωµής.
Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις.
Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στην παρούσα ΓΣΥ.
16. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
17. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόµενα που δεν µπορούν να προβλεφθούν από την
αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) µπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της
σύµβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης. Οι
προθεσµίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστηµα εξήντα (60) ηµερών. Στο διάστηµα αυτό ισχύος συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος που
υποχρεούται ο ανάδοχος να παραδόσει τα είδη στον φυσικό τους χώρο καθώς και η προθεσµία σύνταξης από την Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,
β) οι όροι της σύµβασης και
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς
επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53 και 130 του ίδιου Νόµου.
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του
Ν. 4412/2016.
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη βάσει τιµής προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.
4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε
τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις.
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της
συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
7. Η παραλαβή της προµήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέτα την παράδοση των ειδών στο φυσικό
τους χώρος- ήτοι στο χώρο λειτουργίας του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου- σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η νοµοθεσία.
8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο
προµηθευτής. . Μετά την εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
10. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από
τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον
κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί,
µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή
χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Παραλαβής οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
11. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως
ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.
12. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται αν το επιθυµεί, και στον προµηθευτή.
13. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο
χρόνο ολοκλήρωσης της παράδοσης, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης
τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.
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14. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την
σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα
µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται για το σύνολο των ειδών, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει
µε την καταβολή του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των τµηµατικά παραδιδόµενων κάθε φορά υλικών.
2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γωνµοδοτικό όργανο
β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ε.Α.Α.∆ΗΣΥ & υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. & Α.Ε.Π.Π. διενεργείται
κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
γ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή.
δ) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016 και όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού
των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως
ορίζονταιστα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
ε) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε.
στ) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και
τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα
της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
ζ) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
η) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος,
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
θ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016)
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της,
εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των
προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται
σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη
διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη
µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της.
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες συµµετοχής σε
συνοπτικό διαγωνισµό. Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής.
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο.
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση
της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να
είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, ορίζεται για διάστηµα εξήντα (60) ηµερών πλέον του συµβατικού χρόνου οριστικής παράδοσης
των ειδών. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της
σύµβασης. Η συνολική προβλεπόµενη ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να υπολείπεται των τεσσάρων(4) µηνών ή 120 ηµερών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της δηµόσιας σύµβασης.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις
περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
5. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητα τους.
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6. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της
εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Σύµφωνα µε την παρούσα
Σύµβαση προβλέπεται τµηµατική παραλαβή της προµήθειας συνεπώς η επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται σε κάθε περίπτωση µετά την
οριστική παραλαβή όλων των υπό προµήθεια ειδών.
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση πρέπει να
προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις
εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2.
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά
πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα
αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη
συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο µεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του
Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια δικαστήρια
για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική
διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως
δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα των υπό προµήθεια ειδών
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
5. Η τυχόν αναφορά εµπορικής ονοµασίας των ειδών, σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού άλλης προσφοράς η οποία
έχει άλλη εµπορική ονοµασία. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων.

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

Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό τους παραπάνω όρους ∆ιακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ προϋπολογισµού 65.083,36€ (εξήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά),
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α(13% & 24%).
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
Την εισήγηση
της Προέδρου
ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος.

και αφού έλαβε υπόψη:
1) το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για την προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(αριθ. 128/31-12019 αίτηµα Ν.Π./αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:2482/01-02-2019)
3) Την 42/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την Έγκριση της Μελέτης Προµήθειας ΕΙ∆ΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ και τον καθορισµό τρόπου
διενέργειας της προµήθειας µέσω συνοπτικού διαγωνισµού.
4) το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισµού
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Την εισήγηση της Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους του Συνοπτικού διαγωνισµού , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ προϋπολογισµού 65.083,36€ (εξήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά),
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α(13% & 24%).
Από τον ΚΑ 30.6662.31 για τις ανάγκες της παρούσας απαιτείται διάθεση πίστωσης ύψους 71.362,00 ευρώ από το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο.
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου του
οικονοµικού έτους 2019 .
2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. στο
κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», επί της οδού .Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.
3. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται : α)να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί
της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα
αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ή β)να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω
ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 µ.µ.
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

3. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11.
Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53 / 2019
Α∆Α: 6ΤΝΠΩΕ5-ΦΛΜ
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016) για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού Οδικού ∆ικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς».
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το 7 o θέµα ηµερήσιας
διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016) για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού Οδικού ∆ικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς».θέτει
υπόψη της Επιτροπής το από 14-02-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και
µεταφορών για την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου«Συντήρηση –
αποκατάσταση ∆ηµοτικού Οδικού ∆ικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς».η οποία 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 :
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Η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από την κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221
Ν 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού Οδικού ∆ικτύου ∆ήµου
Κεφαλλονιάς»όπως παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ Π Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Τ.Ε Τοπογράφων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε Γεωλογίας ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ Π. Ε Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.
∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ Π. Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.

Πρόεδρος να οριστεί ο κ. Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος µε αναπληρώτρια την κ. Γεωργίου Βλάχου .
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτέινει ως προς τον ορισµό του Προέδρου την κ. Κακονύκτη σαν Π.Ε η να γίνει κλήρωση
και ψηφίζει την πρόταση του.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος και Μινέτος
∆ιονύσιος .
Και αφού έλαβε υπόψη :
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
Την 334/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου ανάθεσης)
Την αρίθ. 148/18-02-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 78∆6ΩΕ5-ΚΤ6)
Την αριθ. πρωτ.4120/18-02-2019 απόφαση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων.
Την 15/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί ορισµού Επιτροπής διεξαγωγής κληρώσεων Μελών
Επιτροπών ∆ιαγωνισµών έργων .Α∆Α: ΩΞΝ5ΩΕ5-ΗΓ9
Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (κλήρωση από ΜΗΜΕ∆)
Το από 14-02-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών
και την εισήγηση της Προέδρου .

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί όπως παρακάτω την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016) για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού Οδικού ∆ικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ Π Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Τ.Ε Τοπογράφων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε Γεωλογίας ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ Π. Ε Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.
∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ Π. Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος µε αναπληρώτρια την κ. Γεωργίου Βλάχου.
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλα τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54 / 2019

Α∆Α; Ω3ΦΤΩΕ5-4ΥΩ
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ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016) για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας οικισµού
Βλαχάτων»

Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το 8o θέµα ηµερήσιας
διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016) για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου«Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας οικισµού Βλαχάτων» θέτει υπόψη της
Επιτροπής το από 14-02-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών για
την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου««Αποπεράτωση ανάπλασης
κεντρικής πλατείας Οικισµού Βλαχάτων»η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1994 ΟΧΙ 2671023389 xristosrouhotas@yahoo.com
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΠΑΘΗΣ Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1996 2674360514
spirosspathis1@gmail.com
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από την κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221
Ν 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισµού
Βλαχάτων»όπως παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ

Π Ε Μηχανολόγων Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Τ.Ε Τοπογράφων Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ Π.Ε Χηµικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΛΙΑ∆Η

Π. Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΠΑΘΗΣ Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Πρόεδρος να οριστεί ο κ. Τσιούτσιος Γεράσιµος ως Π.Ε µε αναπληρώτρια του την κ. Αγγελική Κοκολιάδη .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης
Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος και Μινέτος ∆ιονύσιος .
Και αφού έλαβε υπόψη :
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
Την 329 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την παραλαβή της επικαιροποιηµένης µελέτης και τον
καθορισµό του τρόπου ανάθεσης του έργου «Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας οικισµού Βλαχάτων»
Το υπ’ αριθ.41 /20-02-2019 τεκµηριωµένο αίτηµα.
Την1 71/20-02-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Την 4521/20/02/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών.
την επικαιροποιηµένη µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας .
Την 15/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί ορισµού Επιτροπής διεξαγωγής κληρώσεων Μελών
Επιτροπών ∆ιαγωνισµών έργων .Α∆Α: ΩΞΝ5ΩΕ5-ΗΓ9
Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (κλήρωση από ΜΗΜΕ∆)
Το από 14-02-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών
και την εισήγηση της Προέδρου .

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί όπως παρακάτω την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016) για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου«Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισµού Βλαχάτων»
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ

Π Ε Μηχανολόγων Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Τ.Ε Τοπογράφων Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ Π.Ε Χηµικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΛΙΑ∆Η

Π. Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΠΑΘΗΣ Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Τσιούτσιος Γεράσιµος µε αναπληρώτρια του την κ. Αγγελική Κοκολιάδη
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 55 / 2019
Α∆Α: Ω8ΖΨΩΕ5-∆9Τ
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016) για την
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων Μελισσάνης &
∆ρογκαράτης ∆. Ε Σάµης»
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Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το 9o θέµα ηµερήσιας
διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016) για την
ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης
∆. Ε Σάµης»θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 22-02-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου
υποδοµών και µεταφορών για την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου εκπόνησης της
µελέτης «∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆. Ε Σάµης»η οποία αναλυτικά έχει
ως εξής:
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 3888/14-02-2019 έγγραφο της Οικονοµικής
Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο ζητείται από το Τ.Ε.Ε να υποδείξει ένα µέλος τους (µε τον αναπληρωτή του) κατά

τα οριζόµενα στην παρ. 9(γ) του άρθρου 221 του Ν.4412/16.
Με το αριθ. πρωτ. 4542/21-02-2019 εισερχόµενο έγγραφο από το Τ.Ε.Ε ∆υτικής Ελλάδας ορίζονται οι
παρακάτω εκπρόσωποι : ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Πολιτικός
Μηχανικός ∆/νση : Συνδικαλιστών 3 28100 Αργοστόλι –ΤΗΛ. 261028889-6977602299 email
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alex.pantelios@gmail.com και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Κεφάλας Ευάγγελος του Χρηστου Πολιτικός
Μηχανικός ∆/νση : Λεωφ. Βεργωτή 6 Αργοστόλι .τηλ .2671024819 email vkefalas75@gmail.com
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από την κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221
Ν 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων
Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆. Ε Σάµης»όπως παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Π Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΩΣΤΗΡΗ Π.Ε Χηµικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Πολιτικός Μηχανικός -εκπρόσωπος Τ. Ε. Ε
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Π. Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ Π.Ε Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ -Πολιτικός Μηχανικός - εκπρόσωπος Τ. Ε. Ε.
Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Παγουλάτος Λεωνίδας µε αναπληρώτρια του την κ. Ανθή _Μαρία Βαγγελάτου .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος Παπαδάτος
Νικόλαος – Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος.
Και αφού έλαβε υπόψη :
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
Την 138/2018(Α∆Α: 6Χ85ΩΕ5-ΙΤ4) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί έγκρισης
τροποποίησης φακέλου δηµόσιας σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος.
Την αρίθ. 173/21-02-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Την 15/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί ορισµού Επιτροπής διεξαγωγής κληρώσεων Μελών
Επιτροπών ∆ιαγωνισµών έργων .Α∆Α: ΩΞΝ5ΩΕ5-ΗΓ9
Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (κλήρωση από ΜΗΜΕ∆)
Το από 22-02-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών
και την εισήγηση της Προέδρου .

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί όπως παρακάτω την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016) για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου««∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆. Ε
Σάµης»όπως παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Π Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΩΣΤΗΡΗ Π.Ε Χηµικών Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Πολιτικός Μηχανικός -εκπρόσωπος Τ. Ε. Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Π. Ε Πολιτικών Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ Π.Ε Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ -Πολιτικός Μηχανικός - εκπρόσωπος Τ. Ε. Ε.
Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Παγουλάτος Λεωνίδας µε αναπληρώτρια του την κ. Ανθή _Μαρία Βαγγελάτου .
232

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 56 / 2019
Α∆Α: 6Μ3ΛΩΕ5-14Γ
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Συντήρηση –
αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»

Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 10 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης
και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου
Κεφαλλονιάς»θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ. 35670/21-12-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.

Αναθέτουσα αρχή : ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Οδός

:

Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι
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2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

Ταχ.Κωδ.

:

28100

Τηλ.

:

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

Telefax

:

2671022572

E-mail

:

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

Πληροφορίες:

:

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

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς
∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και
Ιθάκης

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

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

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού

α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική
αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται
από το υποσύστηµα.
β) Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας,
προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου “Οικονοµική
Προσφορά”.
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού», αναρτάται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ο σχετικός
κατάλογος µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής
των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα
από το υποσύστηµα.
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά µειοδοσίας, στο πρακτικό
της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της.
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας
κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια
µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, η διαδικασία συνεχίζεται τις
επόµενες εργάσιµες ηµέρες.
ζ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους εκδότες που
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί
πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο
εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008.
η) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του, που υπογράφεται
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο
εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος, προς έγκριση .
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει
πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συµµετεχόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.
ι) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
(προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε ηµέρα και
ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί µέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος.
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας
σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός
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προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα
αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης.
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά, µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως
άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόµενα, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι ψευδή ή ανακριβή ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της
ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η
οποία, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, µέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη
απόφασης.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, µετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µαζί µε
αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού».
ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόµενων βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της
προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων αναστολών επί αυτών και µετά την ολοκλήρωση του
προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο
προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της
παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του
υποσυστήµατος, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21, ότι
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του ίδιου
άρθρου.
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του
συµφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος,
προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
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προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται,
σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
3. 4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται
να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτηµά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα
επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου
εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8
της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου,
κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή
ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν.
4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του
άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της
προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και
δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής
και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας
αρχής.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ
κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί
της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά.
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Άρθρο 5: Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συµφωνητικό.
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
3. Η Οικονοµική Προσφορά.
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Παραρτήµατα τους,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης.
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες,
συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί
σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
6.2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
6.3. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε
ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
6.4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται
σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική
6.5. Η επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα.
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία
1.

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις
των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
δηµόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το
άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους
µε κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’
116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
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- της µε αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν
την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
2.

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

2.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται
ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο
εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.

3.

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου
8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.∆.Ε. µε την ΣΑΕΠ 522/07-09-2017 (Α∆Α: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54) και σύµφωνα µε την
υπ’ αριθ. 355/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Κ.Ε. 2017ΕΠ02200004 και Κ.Ε.
64.7333.02 ∆ήµου Κεφαλλονιάς).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235).
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του
εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO.
Άρθρο 9: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς, µέσω της
λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση υπ. αριθ. /2018 (Α∆Α: ) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Κεφαλλονιάς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ».
1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης)
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Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 €
(Ευρώ) και αναλύεται σε:
∆απάνη Εργασιών 594.282,55 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 106.970,86 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύµφωνα
µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 105.188,01 €
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές
σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 10,19 €
Φ.Π.Α. 24% 193.548,39 €
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.
2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia)
Τ.Κ. ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ

Τ.Κ. ΠΟΥΛΑΤΩΝ

Τ.Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ

Τ.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

Τ.Κ. ΠΟΡΟΥ

Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΑΣ

Τ.Κ. ΤΖΑΜΕΡΑΛΑΤΑ

Τ.Κ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΑ

Τ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ

Τ.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Τ.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
µε αρ. µελέτης 103 /2018 είναι η συντήρηση και επισκευή δηµοτικών δρόµων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως
αναπτύσσονται στη τεχνική έκθεση της µελέτης.
Η παρούσα σύµβαση εµπίπτει στην κατηγορία έργων:
1. Ο∆ΟΠΟΙΙΑ
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής
υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς:
• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα
συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.
• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.
• ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη
της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών»
απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα
υλοποίησης.
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οοµάδες εργασιών, οι οποίες
συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο
τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι
οµάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες (300) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης.
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Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόµου αυτού.
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ.
2.(α) του ν. 4412/2016 .
13.3 Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.
13.4 ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή).

Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
16.120,00 € (ευρώ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία :
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5)
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(Στο σηµείο αυτό γίνεται παραποµπή στα σχετικά υποδείγµατα, εφόσον υπάρχουν).
15.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι / /2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
15.5 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016 .
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)
16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
2. ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση.
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
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17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και
επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας στην παρούσα σύµβαση.
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 6.3. της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η / /2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
(Σηµ. τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ)
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η / /2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
(ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ Ε.∆.)
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη
µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, µέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής.
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Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης
1. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της
παρούσας.
3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται
στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε
ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των
τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου
δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη
συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 22
της παρούσας.
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
21.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
«Ο∆ΟΠΟΙΙΑ» και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.,
21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3
(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού
φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε µέλος της ένωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισµού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν
πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων)
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών
Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, αφορά τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε
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διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα
κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
22.Α.2α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού
φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
22.A.3 Για την ανάθεση της παρούσας σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 22.A.1 και 22.A.2.
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης προσφέρων σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό
φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους
οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί
µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της
παρούσας,
(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε αµφιβολία την ακεραιότητά του.
22.Α.5. «Για την παρούσα σύµβαση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
(εθνικός λόγος αποκλεισµού).»
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η
περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις
περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και
22.Α.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε
τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.
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22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
22.Α.9. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή
του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης.
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να είναι
εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα
Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α
του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.5 της παρούσας.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά
όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν.
3669/2008, όπως ισχύει.
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.6 της παρούσας.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής
φύσης των δεσµών του µε αυτούς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων
προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού κατά τα
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 ή µε την
σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή
άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα).
Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του
άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75),
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα
ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν .
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για τη
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆),
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆) την
πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆ του υπεργολάβου.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει µαζί µε
το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆ κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
23. 2 . ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα)
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά
τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το
άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών,
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 Α
της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4 του άρθρου
22 Α.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων,
εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση
διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας:
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της
παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική
ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα) σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι
• φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον οικονοµικό φορέα και για
τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που
έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ.
• ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό
τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί µόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη
του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν
αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας των φυσικών
προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά
πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν
προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
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(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το
πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Εσόδων.
(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα
υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του
διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο
Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
«Για την παρούσα σύµβαση δεν απαιτούνται δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ώστε να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισµού).»
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
«Ο∆ΟΠΟΙΙΑ».
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµικη επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:
•
•

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

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων απαιτήσεων οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται ένα ή
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περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα µε την
τιθέµενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της µη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών
συµβάσεων:
• µε την υποβολή ενηµερότητας πτυχίου εν ισχύει ή
• µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόµενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση
έργων (είτε ως µεµονοµένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο
υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενηµέροτητα
πτυχίου κατά τις κείµενες διατάξεις
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος
VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής,
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆
Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών που περιέχει
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.∆ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή
ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά µέσα
για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016 ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 22.∆ απαίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων απαιτήσεων τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 22.∆, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται ένα ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος
VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση.
23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις
αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου,
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα
έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο,
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
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Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού, µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωµένου, από
δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
23.9. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων
(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, µπορούν να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από
την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον
επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από
τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενηµερότητα Πτυχίου» εν ισχύ,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών :
- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εργοληπτικής
επιχείρησης. Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, καθόσον
τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενηµερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
- τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την προϋπόθεση όµως ότι
καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόµενες περιπτώσεις) από την Ενηµερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού του άρθρου 22. Α.4. (θ).
- το πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών του άρθρου 23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον
στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο
ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.
23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας εµπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την υποβολή σχετικού συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(β) υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα:
- α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ )
- β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται
από το υποσύστηµα, αφού συµπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρµες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
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25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου.
25.3 Η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους υπεργολάβους και ότι
διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, µε
το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που
αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 26 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 334/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί αποδοχής της µελέτης του έργου.
26.2 Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση
να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου, που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε
αυτόν.

Αργοστόλι / / 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σπυρίδων ∆ανελάτος

Θεόδωρος Καλογερόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν τους όρους δηµοπράτησης-∆ιακήρυξης και των τευχών
δηµοπράτησης της σύµβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού
δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 1.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α )
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν συµφωνεί µε την κατανοµή η οποία πρέπει να γίνεται µε
ιεραρχική αναγκαιότητα βάσει κριτηρίων (κοινωνικά-οικονοµικά- τουριστικά κλπ) και να ωφελούνται όλοι στην
περιοχή.
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την επισήµανση που διατύπωσαν και στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ότι δηλαδή θα έπρεπε να γίνει άλλη κατανοµή και όχι να πάρουν το 50% της πίστωσης και να το
χρησιµοποιήσουν για το έργο στο Μαιστράτο.
Την εισήγηση της Προέδρου
ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία
-Κωνσταντάκης Άγγελος -Παπαδάτος Νικόλαος Κουρκουµέλης Ηλίας και Γκισγκίνης Νικόλαος (µε το σκεπτικό του) .
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 334 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του έργου)
3) Το 26/18-02-2019 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης
4) την 148/18-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
4)την µε αρίθµ. πρωτ.4120 /18-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών ∆απανών για το εν λόγω έργο.
το παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» µέσω Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
«Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 1.000.000,00 €
(µε Φ.Π.Α )
2). Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9/04/2019, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10:00.
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Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/04/2019, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00.
Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της παρούσας.
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016
και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr,
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία
αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα
δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη
απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του
έργου.
4). Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα
µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες
από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη
ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής,
σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός
αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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Α∆Α: 6ΓΒΑΩΕ5-∆ΧΜ

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση
ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισµού Βλαχάτων»
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 11 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης
και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισµού
Βλαχάτων»θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ. 1199/18-01-2019 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Αργοστόλι, 18-01-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

: Λ. Βεργωτή 160
Αργοστόλι – 281 00
: Θεόδωρος Καλογερόπουλος
∆ηµήτριος Στουπάς
: 26710 22725 - 22332
: 26710 22572

Αριθ. Πρωτ.: 1.199
ΠΡΟΣ :

Οικονοµική Επιτροπή
∆ήµου Κεφαλλονιάς

ΚΟΙΝ:

1. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς
κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
3. ∆/νση Προγραµµατισµού,
Πληροφορικής & Οργάνωσης

ΘΕΜΑ :

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών σύµβασης του έργου µε τίτλο «Αποπεράτωση Ανάπλασης
Κεντρικής Πλατείας οικισµού Βλαχάτων»

ΣΧΕΤ:

Η υπ’ αριθµ. 329/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς περί αποδοχής της µελέτης
και καθορισµού τρόπου ανάθεσης του έργου του θέµατος

Σε συνέχεια του σχετικού σας διαβιβάζουµε συνηµµένα εισήγηση της υπηρεσίας µας και παρακαλούµε για την κατάρτιση των
όρων δηµοπράτησης και την έγκριση τευχών σύµβασης για το έργο µε τίτλο «Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας
οικισµού Βλαχάτων».
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνηµµένα:

1) Εισήγηση της ∆.Τ.Υ.
2) Σχέδιο προκήρυξης
3) Σχέδιο διακήρυξης
4) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς
5) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆.

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ.

Θεόδωρος Καλογερόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
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ΘΕΜΑ:

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο
«Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας οικισµού Βλαχάτων»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς

Με την υπ’ αρίθµ. 329/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η επικαιροποιηµένη µελέτη του
ανωτέρω έργου, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Υ., που αφορά έργο αποπεράτωσης της ανάπλασης
της Κεντρικής Πλατείας Βλαχάτων.
Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 205.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει:
α. ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας µε κατασκευή έγχρωµου σταµπωτού δαπέδου, κλιµάκων από
σκυρόδεµα, µεταλλικών και ξύλινων κιγκλιδωµάτων κ.ά.
β. Κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ
γ. Κατασκευή δικτύου απορροής οµβρίων
δ. Τοποθέτηση εξοπλισµού, πράσινου και φωτισµού.
ε. Ανακατασκευή κρασπέδων και πεζοδροµίων
στ. Σήµανση, διαγράµµιση
Επίσης µε την 329/2017 Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και η υποβολή οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων µε το
σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.3852/10
Εισηγούµαστε
Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης & διακήρυξης
και την έγκριση των συνηµµένων τευχών σύµβασης του έργου «Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής
Πλατείας οικισµού Βλαχάτων» προϋπολογισµού 205.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Συνηµµένα:

1) Σχέδιο προκήρυξης
2) Σχέδιο διακήρυξης
3) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς
4) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆.

Αργοστόλι, 18-01-2019
Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ.

∆ηµήτριος Στουπάς
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Καλογερόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
a.

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Οδός
: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι
Ταχ.Κωδ.
: 28100
Τηλ.
: 26713 60101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς)
2671360154 (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής)
26710 27985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
Telefax
: 26710 22572
E-mail
: kpefani@kefallonia.gov.gr (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής)
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b.
c.
d.
e.
f.

texnikes1@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
Πληροφορίες:
: κ. ∆ηµήτριος Στουπάς (26710 22332-27985-22725)
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Προϊσταµένη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς
∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του
έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν,
συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης
του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα, στους προσφέροντες (µέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία''
του υποσυστήµατος) ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον
νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον
παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα :
α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆)
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος,
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ι) η τεχνική µελέτη,
ια) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί
όλων των ανωτέρω και
ιβ) οι αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου (πχ. περιβαλλοντική
αδειοδότηση κτλ).
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της σύµβασης
στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.kefallonia.gov.gr).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το σύνολο των τευχών και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν
έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής
τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Γ. Βεργωτή 160, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι) κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …/…/……… (Προτείνεται 11 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό
ηµέρα Παρασκευή) η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις
…/…/………(4 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή)

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

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/
Σύναψη σύµβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία
1.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού

α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και
πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστηµα.
β) Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18
της παρούσας, προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του
υποφακέλου “Οικονοµική Προσφορά”.
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού», αναρτάται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα.
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση
προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά
µειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της.
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου
24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του
ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των
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εγγυητικών επιστολών, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες.
ζ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους εκδότες
που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται
µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008.
η) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του,
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας,
µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει
στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του
υποσυστήµατος, προς έγκριση .
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συµµετεχόντων. Κατά της
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.
ι) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε ηµέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί µέσω της
λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος.
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για
υπογραφή σύµβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής
διαδικασίας σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα στις
κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης.
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά, µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόµενα, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι ψευδή ή ανακριβή
ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι
πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι
την ηµέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης
µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, η οποία, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, µέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην
αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, µετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον
αναρτά τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού».
ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόµενων βοηθηµάτων και µέσων
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων αναστολών επί αυτών ο
προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.323.10 της παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, µέσω της λειτουργικότητας της
“Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις
συµµετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του ίδιου άρθρου.
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο
για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης
κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

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

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του
ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
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Το συµφωνητικό.
•
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
•
Η Οικονοµική Προσφορά.
•
Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης
•
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
•
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
•
Παραρτήµατα τους,
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
•
Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης.
•
Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.
•
Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
•
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε
άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων
της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”,
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική
Η επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία
11.1

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός
των µελών τους µε κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»
(Κ∆Ε),

264

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της µε αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να
περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου
8.1.

Το έργο χρηµατοδοτείται από α. Επιχορήγηση ΥΠΕΚΑ/Πράσινο Ταµείο 123.000,00 € & β.ΣΑΤΑ
20.000,00 € (ΚΑΕ 30.7324.17 Π/Υ έτους 2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε
το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ.
∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β'
2235).

8.2.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π.
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3.

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο
της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς
φορείς, µέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής
τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις
διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
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Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση υπ. αριθ. …............................ (Α∆Α:…………) της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για
το οικονοµικό έτος 2019.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
« Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας οικισµού Βλαχάτων ».
23.1

Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης)
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 205.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
∆απάνη Εργασιών
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και
του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύµφωνα µε
τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές
σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Φ.Π.Α. 24 %

119.118,89
21.441,40

€
€

21.084,04

€

3.678,25
39.677,42

€
€

∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν.
4412/2016.

23.2

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Οικισµός Βλαχάτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (NUTS: EL623
Ithaki, Kefallinia)

23.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το εν λόγω έργο αφορά έργο την αποπεράτωση της ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Βλαχάτων
και περιλαµβάνει:
α. ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας µε κατασκευή έγχρωµου σταµπωτού δαπέδου, κλιµάκων από
σκυρόδεµα, µεταλλικών και ξύλινων κιγκλιδωµάτων κ.ά.
β. Κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ
γ. Κατασκευή δικτύου απορροής οµβρίων
δ. Τοποθέτηση εξοπλισµού, πράσινου και φωτισµού.
ε. Ανακατασκευή κρασπέδων και πεζοδροµίων
στ. Σήµανση, διαγράµµιση
Οι κύριες κατηγορίες εργασιών του έργου είναι «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ» και
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ».
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να
µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου
132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν.
4412/2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς:
- ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.
- ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.
- ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου,
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά,
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση
τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι
µεταφορές
δαπάνης
από
µία
οµάδα
εργασιών
σε
άλλη.
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Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα
τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των
«επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου,
ύστερα
από
εισήγηση
του
φορέα
υλοποίησης.
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οοµάδες
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού
αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης
στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία µετά την έκδοσή
της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατό ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Η Προϊσταµένη Αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση να µεταθέσει την ηµεροµηνία έναρξης της
προθεσµίας για ειδικούς λόγους (πχ. αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της τουριστικής περιόδου).
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.

13.2

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

13.3

Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.

13.4

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.5

∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής
15.1

Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.300,00 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του
ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου του έργου προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
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κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
15.3

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι
..............................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.

15.4

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του
Τεχνικού Συµβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής
και
στις
περιπτώσεις
του
άρθρου
4.2
της
παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της
εγγυήσεως.

15.5

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)
16.1

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

4.1

∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης
χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του
αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο
15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας στην παρούσα σύµβαση.
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/
2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
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κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων, µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα και
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές,
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ……/……/…………,
ηµέρα Τρίτη (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ) και ώρα 10:00.
(Σηµ. τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ)
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η……/……/…………,
ηµέρα Τρίτη (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ Ε.∆.) και ώρα
10:00.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα
ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία
αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στους προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
ν. 4412/2016, για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής.
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης
1. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα
µε το άρθρο 2 της παρούσας.
3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν.
4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του
έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς
και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν
αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής
των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
21. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος
I
της
ως
άνω
Συµφωνίας,
καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση
ένωσης οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από
κάθε µέλος της ένωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισµού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται
περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
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Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, αφορά τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
22.Α.2α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
22.A.3 Για την ανάθεση της παρούσας σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 22.A.1 και 22.A.2
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή
έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,
δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
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(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε αµφιβολία
την ακεραιότητά του.
22.Α.5. Για την παρούσα σύµβαση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισµού).
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε
αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
του σχετικού γεγονότος.
22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα
µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
22.Α.9. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης .
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονοµικοί
φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην κατηγορία/-ιες έργου του
άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.5 της παρούσας.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.6 της παρούσας.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού κατά τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια που

273

σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία,
οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε
την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα).
Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση,
µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να
υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της
παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για τη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
( ΤΕΥ∆) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆ του
υπεργολάβου.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων
υποβάλλει µαζί µε το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆ κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
23. 2 . ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα)
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της
παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το
άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων
οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των
παραγράφων 1, 2, 2α και 4 του άρθρου 22 Α.
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας:
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος
αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά
στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστική ενηµερότητα) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική
νοµοθεσία αντίστοιχα.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που
υποβάλλονται είναι
16
φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον
οικονοµικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι
αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας
∆.Ο.Υ.
17
ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική
ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί µόνος του ή
σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε. Οι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους
ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της
προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο
υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό,
πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι ή
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συµβιβασµό,
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της
έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό
ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες
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διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού
φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά
του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς
(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν
την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Για την παρούσα σύµβαση δεν απαιτούνται δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ώστε να διαπιστωθούν
οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισµού).
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του
άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα
κατηγορίας «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ» και
Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων, προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

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

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

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

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων
απαιτήσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών
απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο
Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της µη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων:
• µε την υποβολή ενηµερότητας πτυχίου εν ισχύει ή
• µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόµενης από πίνακα
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως µεµονοµένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το
συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενηµέροτητα
πτυχίου κατά τις κείµενες διατάξεις
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται
από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆
Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
•
•

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

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 22.∆, ενώ για την απόδειξη των λοιπών
απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο
Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν
να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83
ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν.
4412/2016.
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23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση.
23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “∆ικαιολογητικά Προσωρινού
Αναδόχου, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου
εκπροσώπου.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι
σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου,
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και
ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο,
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού /
µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού, µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο
επικυρωµένου, από δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
23.9. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων
(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την
έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, µπορούν να υποβάλλουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενηµερότητα
Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών:
- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί
αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την
Ενηµερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
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- τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την
προϋπόθεση όµως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόµενες περιπτώσεις) από την Ενηµερότητα
Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού του άρθρου 22. Α.4.
(θ).
- το πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών του άρθρου 23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του
πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων προσκοµίζει
επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.
23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εµπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την υποβολή σχετικού
συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(β) υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να
περιέχει τα ακόλουθα:
- α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ )
- β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο pdf,
το οποίο παράγεται από το υποσύστηµα, αφού συµπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρµες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.3. Η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους
υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνουν
σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για
την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 26 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις
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26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 329/2017 Απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί αποδοχής της µελέτης του έργου.
26.2 Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος του
έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου, που
πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν.

Αργοστόλι, 18/01/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

∆ηµήτριος Στουπάς
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θεόδωρος Καλογερόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. ……………………………………………… Απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
Αργοστόλι, …/…/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αρ. Πρωτ. : ………….
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia)

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 79802

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν τους όρους δηµοπράτησης-∆ιακήρυξης και των
τευχών δηµοπράτησης της σύµβασης για την εκτέλεση του έργου«Αποπεράτωση ανάπλασης
κεντρικής πλατείας Οικισµού Βλαχάτων» εκτιµώµενης αξίας 165.322,58 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.
24%).
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος
Παπαδάτος Νικόλαος – Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 329 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του έργου)
3) Το 41/20-02-2019 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης
4) την 171/20-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
4)την µε αρίθµ. πρωτ.4521 /20-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών ∆απανών για το
εν λόγω έργο.
το παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας»
µέσω Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισµού
Βλαχάτων» εκτιµώµενης αξίας 165.322,58 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%).
2). Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
16/04/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/04/2019,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
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Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας.
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο
66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr,
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της
δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο
λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
4). Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτηµά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ
µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58 / 2019
Α∆Α: ΨΦ∆ΞΩΕ5-1Φ∆
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης για την ανάθεση της
δηµόσιας σύµβασης µελέτης µε τίτλο «∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων Μελισσάνης &
∆ρογκαράτης ∆. Ε Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς»
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 12 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων
δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης µελέτης µε τίτλο
«∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆. Ε Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς»θέτει
υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ. 3310/11-02-2019 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αργοστόλι, 11/2/2019
Αριθ. Πρωτ.: 3310

Ταχ. ∆/νση

ΠΡΟΣ:

Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Κεφαλλονιάς

ΚΟΙΝ:

Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Προγραµµατισµού Πληροφορικής & Οργάνωσης

Πληροφορίες

:
:
:

Τηλέφωνο
Fax
Email

:
:
:

ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ:

Γ. Βεργωτή 160
Αργοστόλι - 28100
Θεόδωρος Καλογερόπουλος
Γεράσιµος Φιλιππάτος
2671022725 / 22796
2671022572
mkfilippatos@gmail.com
sdanelatos@kefallonia.gov.gr

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης για την ανάθεση της δηµόσιας
σύµβασης µελέτης µε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».
Η υπ’ αριθµ. 138/2018(Α∆Α: 6Χ85ΩΕ5-ΙΤ4) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί
έγκρισης τροποποίησης φακέλου δηµόσιας σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Απόφασης του ∆.Σ., σας διαβιβάζουµε συνηµµένα εισήγηση της υπηρεσίας
µας και παρακαλούµε για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και την έγκριση τευχών σύµβασης για την
ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης µελέτηςµε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνηµµένα:
Σχέδιο ∆ιακήρυξης δηµόσιας σύµβασης µελέτης.
Συγγραφή Υποχρεώσεων της δηµόσιας σύµβασης µελέτης
Περίληψη ∆ιακήρυξης.
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ΘΕΜΑ:

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης για την ανάθεση της δηµόσιας
σύµβασης µελέτης µε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ
∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
Έχοντας υπόψη:
Τον N. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
- Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
Το Π.∆. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α’/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις
σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρµοδιότητας των
Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α’/8-8-2016 - διορθ. σφαλµ. στα ΦΕΚ-200/Α’/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α’/3-112016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υπ’ αρ. 181-17/16-9-2017
(Α∆Α: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., υπ’ αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β’/23-11-2017).

Την Η υπ’ αρ. πρωτ. 35884/27-12-2018 (Α∆Α: ΩΓΤ8ΩΕ5-7ΩΥ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆.
Κεφαλλονιάς µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΣΑΤΑ (Τ.Π.2019) η µελέτη: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Η υπ’ αρ. πρωτ.
………………………./00-00-2019 (Α∆Α: ……………………………..) απόφαση του …………………………… περί
Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης µε Κ.A: 70.7413.21 και συνολική πίστωση έτους 2019 45.000,00 €.
Την υπ’ αρ. πρωτ. ……………………… (Α∆Α: ……………………………………………………) Απόφαση του
……………………………….περί Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης και ορισµού Υπόλογου ∆ιαχειριστή Έργου.
Την υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ-3821/Β’/31-10-2017) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµίας & Ανάπτυξης Υποδοµών και Μεταφορών «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων
Συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε
χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Την υπ’ αριθµ. 134/14-12-2017 (ΦΕΚ-66/Β’/19-1-2018) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), σύµφωνα µε την οποία αναθεωρήθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής
διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργων, προσαρµοσµένα στις διατάξεις της ως
άνω υπ' αρ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ καθώς και στις νοµοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στον Ν.
4412/2016 µε το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α' 137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 171).
Εισηγούµαστε
Α. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης µελέτης µε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,
Π/Υ 309.965,53 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε CPV: 71322000-1 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών
µελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού µηχανικού», σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα εισήγηση
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σχέδιο διακήρυξης. Το σχέδιο διακήρυξης συντάχθηκε µε βάση το εγκεκριµένο και επικαιροποιηµένο (σύµφωνα
µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 5034/28-09-2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) πρότυπο τεύχος του παραρτήµατος Α’
(∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ιαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων µελετών άνω των ορίων
του Ν. 4412/16, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής) της υπ’ αρ. 134/14-12-2017 (ΦΕΚ-66/Β’/19-1-2018) απόφασης της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. "Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών
δηµοσίων συµβάσεων µελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής".
Ειδικότερα περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων οι παρακάτω όροι:
Είδος δηµόσιας σύµβασης: «∆ηµόσια σύµβαση µελέτης» του άρθρου 2 §1 περ. 9α και «δηµόσια σύµβαση άνω
των ορίων» του άρθρου 2 §1 περ. 28 του Ν. 4412/16. (δηλαδή η εκτιµώµενη αξία της υπερβαίνει το
κατώτατο όριο του άρθρου 5 §γ του ίδιου νόµου).
Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισµού: Με τη χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Τρόπος επιλογής αναδόχου: «Ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής.
Τρόπος υποβολής οικονοµικών προσφορών: Προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και συνολική τιµή για
την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 95 §3 του Ν. 4412/16.
Τεχνικό Αντικείµενο: Τα κάτωθι τεύχη του ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 1:
Α.1) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.2) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ µε τα Παραρτήµατά του (συνηµµένα σχέδια)
Α.3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.
Α.4) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Α.5) ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Καθαρός χρόνος εκπόνησης της µελέτης: Τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες.
από την υπογραφή της σύµβασης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16).
Συνολική προθεσµία εκπόνησης της µελέτης: Τετρακόσιες πενήντα (450) ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης (άρθρο 184 §1 του Ν. 4412/16). Η συνολική προθεσµία περιλαµβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης
της µελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τµηµάτων ή του συνόλου της µελέτης κ.λπ.
(άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16).
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.999,00 €. Στην περίπτωση ένωσης
οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Χορήγηση προκαταβολής: Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά
τους όρους των άρθρων 72 και 187 §2 περ. α του Ν.4412/2016.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ): Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση πριµ στον Ανάδοχο.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου: Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Κατηγορίες µελετών: Η σύµβαση περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους κατηγορίες µελετών και τις παρακάτω
επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές ανά κατηγορία:
Μελέτη κατηγορίας16 (Τοπογραφική Μελέτη) προεκτιµώµενη αµοιβή 32.481,00 €
Μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτη σεισµικότητας και σεισµικής επικινδυνότητας/γεωλογική– τεχνικογεωλογική
µελέτη) προεκτιµώµενη αµοιβή 87.236,59 €
Μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονική µελέτη σπηλαίων και περιβάλλοντος χώρου) προεκτιµώµενη αµοιβή
21.654,00 €
Μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη) προεκτιµώµενη αµοιβή 14.436,00 €
Μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική µελέτη) προεκτιµώµενη αµοιβή 21.654,00 €
Μελέτη κατηγορίας 08 (Στατική µελέτη) προεκτιµώµενη αµοιβή21.654,00 €
Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ προεκτιµώµενη αµοιβή 2.322,29 €
Τεύχη ∆ηµοπράτησης προεκτιµώµενη αµοιβή 15.929,25 €
Για απρόβλεπτες δαπάνες προβλέπονται 32.929,25 € και το σύνολο της προεκτιµώµενης αµοιβής χωρίς ΦΠΑ
ανέρχεται σε 249.972,20 €.
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∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό: Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της ∆ιακήρυξης (βλ. συνηµµένο σχέδιο) και
ειδικότερα:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση µελετών των προβλεπόµενων ως άνω κατηγοριών και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος - µέλος της Ένωσης,
β) κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
ΠροσαρτήµατοςI της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και4 του άρθρου 19 (κριτήρια
επιλογής) της ∆ιακήρυξης (βλ. συνηµµένο σχέδιο) και των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 77
του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε
διαφορετικές κατηγορίες µελετών.

Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης (βλ. συνηµµένο σχέδιο).
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της ∆ιακήρυξης (βλ. συνηµµένο σχέδιο) και
ειδικότερα:
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις ως άνω κατηγορίες µελετών. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α’ του Ν. 4412/2016.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια: ∆εν απαιτείται.
Τεχνική και επαγγελµατική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: Απαιτήσεις στελέχωσης:
Για τη µελέτη κατηγορίας 16: έναν τουλάχιστον µελετητή 4ετούς εµπειρίας
Για τη µελέτη κατηγορίας 20: έναν τουλάχιστον µελετητή 12ετούς εµπειρίας
Για τη µελέτη κατηγορίας 06: έναν τουλάχιστον µελετητή 4ετούς εµπειρίας
Για τη µελέτη κατηγορίας 09: έναν τουλάχιστον µελετητή 4ετούς εµπειρίας
Για τη µελέτη κατηγορίας 27: έναν τουλάχιστον µελετητή 4ετούς εµπειρίας
Για τη µελέτη κατηγορίας 08: έναν τουλάχιστον µελετητή 8ετούς εµπειρίας
Απαιτήσεις εµπειρίας:
Για τις µελέτες κατηγορίας 6,8,9: Εµπειρία κατά την προηγούµενη εξαετία (για τη διασφάλιση ικανοποιητικού
επιπέδου ανταγωνισµού) σε εκπόνηση µελετών που να περιλαµβάνουν µελετητικό αντικείµενο συναφές µε το
αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, δηλαδή αντικείµενο αρχιτεκτονικής µελέτης ανάδειξης Σπηλαίου, στατικής
µελέτης κτιριακής κατασκευής µε φέροντα οργανισµό οπλισµένου σκυροδέµατος ή µεταλλικό στον περιβάλλοντα
χώρο σπηλαίου ή στο εσωτερικό του και Η/Μ µελέτης εγκαταστάσεων στο εσωτερικό ή στον περιβάλλοντα χώρο
σπηλαίου, ανεξαρτήτως αριθµού µελετών και συνολικής αξίας. Οι µελέτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε
επίπεδο οριστικής µελέτης και να έχουν τεχνικά εγκριθεί από τον αρµόδιο φορέα έγκρισης.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
∆εν απαιτούνται.
Περιεχόµενο φακέλων προσφοράς: Σύµφωνα µε το άρθρο 20 της ∆ιακήρυξης (βλ. συνηµµένο σχέδιο).
Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς: Σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης (βλ.
συνηµµένο σχέδιο) και ειδικότερα µεταξύ άλλων:
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής.
Κριτήρια και υποκριτήρια αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς ορίζονται:
1o Κριτήριο (άρ. 86 §4α Ν. 4412/16)
Αξιολογείται ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης, όπως
προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α’ της ως άνω παρ. 20.3 (άρθρο 94 §2 περ. α’ του Ν.
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4412/16), µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση της
µελέτης. ∆εν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
Το 1ο Κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του 1ου Κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας κάθε διαγωνιζόµενου ορίζεται σε σ1 = 45%.
2o Κριτήριο (άρ. 86 §4β Ν. 4412/16)
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της
µελέτης, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων β’ και γ’ της ως άνω παρ. 20.3 (άρθρο 94 §2 περ. β’ & γ’ του Ν.
4412/16), δηλαδή συγκεκριµένα:
2α: Ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο
οικονοµικός φορέας.
Το Υποκριτήριο 2α έχει συντελεστή βαρύτητας 40% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µε βαθµό Κ2α,
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
2β: Ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης, περιλαµβανοµένων και
των ενεργειών του συντονιστή.
Το Υποκριτήριο 2β έχει συντελεστή βαρύτητας 30% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µε βαθµό Κ2β,
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
2γ: Η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος,
σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και τα παρεχόµενα στοιχεία από τα οποία
διασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να
εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.
Το Υποκριτήριο 2γ έχει συντελεστή βαρύτητας 30% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µε βαθµό Κ2γ,
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Η βαθµολογία του 2ου Κριτηρίου υπολογίζεται µε τον τύπο Κ2 = Κ2α · 40% + Κ2β · 30% + Κ2γ · 30%.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του 2ου Κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου
ορίζεται σε σ2 = 30%.
3o Κριτήριο (άρ. 86 §4γ Ν. 4412/16)
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ' και ε' της ως
άνω παρ. 20.3 (άρθρου 94 §2 περ. δ’ & ε’ του Ν.
4412/16) καθώς και του στοιχείου στ’ της ως άνω παρ. 20.3 και συγκεκριµένα:
3α: Η σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας
µελέτης σε σχέση µε τη δοµή του οργανογράµµατος.
Το Υποκριτήριο 3α έχει συντελεστή βαρύτητας 60% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µε βαθµό Κ3α,
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
3β: Ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης.
Το Υποκριτήριο 3β έχει συντελεστή βαρύτητας 40% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µε βαθµό Κ3β,
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Η βαθµολογία του 3ου Κριτηρίου υπολογίζεται µε τον τύπο Κ3 = Κ3α · 60% + Κ3β · 40%. Προσφορές που θα
λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του 3ου Κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου
ορίζεται σε σ3 = 25%.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σεUTΠ = 75%.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Οικονοµικής Προσφοράς ορίζεται σεUΟΠ = 25%.
Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής: Σύµφωνα µε το άρθρο 22 της ∆ιακήρυξης (βλ. συνηµµένο σχέδιο).
Κατά τα λοιπά της έγκριση των όρων του διαγωνισµού όπως αυτοί που καθορίζονται ειδικότερα στο συνηµµένο
και αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης, σχέδιο ∆ιακήρυξης του έργου.
Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού θα κριθεί και θα συµπληρωθεί από την υπηρεσία, µε βάση τους
προβλεπόµενους στο Ν. 4412/16 κανόνες δηµοσιότητας για δηµόσιες συµβάσεις άνω των ορίων (βλ. ιδίως
άρθρο 27) και τις λοιπές υπηρεσιακές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και τις όποιες τροποποιήσεις τυχόν
επέλθουν στα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, λόγω των συνεχών αλλαγών και προσθηκών που γίνονται στις σχετικές
νοµοθετικές ρυθµίσεις και αποφάσεις.
Κατ’ αντιστοιχία µε την εγκεκριµένη ∆ιακήρυξη θα συνταχθεί από την υπηρεσία:
▪
η Προκήρυξη της ως άνω δηµόσιας σύµβασης, που θα αποσταλεί για δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),
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▪
η Περίληψη ∆ιακήρυξης που θα αποσταλεί για δηµοσίευση στις προβλεπόµενες από τον νόµο
εφηµερίδες και φορείς,
▪
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), για συµπλήρωση από τους ενδιαφερόµενους
Οικονοµικούς Φορείς,
▪
το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που θα παραχθεί την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Η διεξαγωγή της δηµοπρασίας θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί µε προσεχή απόφαση, σύµφωνα µετα
αναφερόµενα στο άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» την υπ’ αρ.
∆ΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 (ΦΕΚ-4841/Β’/29-12-2017) Απόφαση Υπουργείου ΥΠΟΜΕ και τις εγκυκλίους Εγκ. 2/2018
(Α∆Α: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ) και Εγκ. 6/2018 (Α∆Α: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο).
Β. Την έγκριση του συνηµµένου τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων της ως άνω δηµόσιας σύµβασης µελέτης.

Σχέδιο ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016i
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1. 1

Αναθέτουσα αρχή : ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Οδός
: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι
Ταχ.Κωδ.
: 28100
Τηλ.
: 2671360101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς)
2671360154 (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής)
2671027985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
Telefax
: 2671022572
E-mail
: kpefani@kefallonia.gov.gr (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής)
texnikes1@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
Πληροφορίες
: κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος, τηλ.: 2671022725
κ. Γεράσιµος Φιλιππάτος, τηλ.: 2671022776

1.2 Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
1.3 Εργοδότης: ∆ήµος Κεφαλλονιάς
1.4 Προϊστάµενη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς
1.5 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς
1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο:Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων ΠεριφερειακήςΕνότηταςΚεφαλληνίας και
Ιθάκης
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της
µελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν,
συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης
της µελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα στους προσφέροντεςii ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των
υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω
οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους.
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Άρθρο 2: Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη
2.1 Τα έγγραφα της σύµβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον
παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα:
α) η …. προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),
β) η µε αρ. …… προκαταρκτική προκήρυξηiii,
γ) η παρούσα διακήρυξη,
δ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)iv,,
ε) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
υποσυστήµατος,
στ) το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα τυχόν Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των απαιτούµενων
µελετών και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου.
ζ) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα τυχόν Παραρτήµατά του,
η) το τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών,
θ) το υπόδειγµα ….v
ι) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί
όλων των ανωτέρω,
ια) …vi
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασηςvii
στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.kefallonia.gov.gr.viiiix.
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 00/00/2019x, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε
τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο έως την00/00/2019xi.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της
παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος.
Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β')
«Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους, καθώς
και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”.
(γ) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται, µε χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήµατος, κατά την σύνταξη
της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21
του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση µε τη µορφή
ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις
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που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, ως συνηµµένο της ηλεκτρονικής του
προσφοράς. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες και την οικονοµική προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων µε χρήση µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών
αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυµεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως
εµπιστευτικά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά
αρχεία µε µορφή PortableDocumentFormat (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο µορφότυπου φακέλου
συµπιεσµένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαµβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστης – οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του υποσυστήµατος, όπως
περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 20.2, τα δε στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον
(υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 20.3 της παρούσας.
Τα στοιχεία αµφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων
πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. .
β) Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών του
(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή
συµµετοχής.xii
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή.
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής
Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε µορφή αρχείου
PortableDocumentFormat (PDF).
δ) Στην οικονοµική προσφορά αναγράφεται η προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και η συνολική τιµή για
την εκτέλεση της σύµβασης. Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους κατηγορία µελέτης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαµβάνει, εκτός
από τις αµοιβές για την εκπόνηση των µελετών, τις αµοιβές για τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την
αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /µελετών,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του νόµου αυτού. Η συνολική προσφερόµενη τιµή τρέπεται σε ποσοστό
έκπτωσης επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία [«εκτυπώσεις» των
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονοµικής Προσφοράς τους σε µορφή αρχείου
PortableDocumentFormat (PDF)]. Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες µε εγκεκριµένη
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους
αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά την συστηµική υποβολή της προσφοράς το υποσύστηµα
πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, Τεχνική Προσφορά και Οικονοµική Προσφορά) και
εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστηµα. ∆ιαφορετικά, η
προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστηµα ενηµερώνει τους προσφέροντες µε σχετικό µήνυµα σφάλµατος
στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειµένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες
διόρθωσης.
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η τεχνική προσφορά και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του υποσυστήµατος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ζ) Από το υποσύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
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3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε µορφή
ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) που φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής
ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του υποσυστήµατος έως την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ έγκριση πρακτικού
α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας, και
πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστηµα.
β) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της
παρούσας, προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του
(υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά”,χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα
στοιχεία των λοιπών οικονοµικών φορέων.
γ) Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στοάρθρο 21.1 και 21.2. Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης, και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή
το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος, προς
έγκριση.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του ως άνω πρακτικού, επικοινωνεί µε τους
εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό και
υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα.
δ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την
απόφαση σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στα υποβληθέντα δικαιολογητικά
συµµετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.
ε) Μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
οικονοµικών φορέων. Εν συνεχεία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των
οικονοµικών προσφορών,σύµφωνα µε οριζόµεναστοάρθρο 21.3 και συντάσσει πρακτικό,µε το οποίο εισηγείται
την ανάθεση της σύµβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά (ή τη µαταίωση
της διαδικασίας). Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται,ως “εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του
υποσυστήµατος, στην αναθέτουσα αρχή,προς έγκριση.
Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά, κατά κατηγορία µελέτης, απορρίπτεται, εφόσον οι ποσότητες του φυσικού
αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της µελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
περίπτωσης κε' της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
στ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν αποδεκτή προσφορά και παρέχει
πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.
ζ) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθµολογία
(ισοδύναµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 21.4 της παρούσας.
η) Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 6.
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Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για
υπογραφή σύµβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής
διαδικασίας σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερώνxiiiτα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησηςxiv.
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά, µέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,παρέχεται
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλειή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων καιδικαιολογητικών,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόµενα, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
4250/2014.
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), είναι ψευδή ή ανακριβή ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρούσαςxv,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, τηρουµένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την
δήλωση και µέχρι την ηµέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του,
που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15.1 της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν αποδείξει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 18 και ότι πληροί τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, η οποία, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, µέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην
αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη απόφασης.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, µετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού».
Άρθρο 6:Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
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Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά τουxvi.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν
άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα
του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψηςxvii.
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής,
σύµφωνα µε το άρθρο 368του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν.
4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών
ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η
οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της
προσφυγήςxviii.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίουxix. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και
η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την
κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Άρθρο 7: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχήxx µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς
φορείς, µέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένων και της τεχνικής και της
οικονοµικής τους προσφοράς,µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/2610-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχήxxi, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Άρθρο 8: Σύναψη σύµβασης
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόµενων βοηθηµάτων και µέσων στο
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων αναστολών επί αυτών και µετά
την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013xxii, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εφόσον απαιτείταιxxiii,
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, προκειµένου να
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 17, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισµού του άρθρου 18 και ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχοxxiv. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και
χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης
κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία
σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 9: Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 182 του ν.
4412/2016.
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύµβαση είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το Συµφωνητικό.
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα τυχόν Παραρτήµατά του.
6. Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα τυχόν Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των απαιτούµενων
µελετών και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου.
7. Το τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών.
Άρθρο 10 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας
10.1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
10.2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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10.3 Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφοxxv. Επίσης,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
10.4
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
10.5
Η επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 11 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως
ισχύουν:
Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.
Ο ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) .
Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων
εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)xxvi.
Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα».
Ο ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…».
Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185).
Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις” (Α’ 68).
Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» .
Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”xxvii.
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α' 66)
“Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα
‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005’’,
καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005
(Β΄1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”xxviii.
Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»xxix.
Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών
τους µε κλήρωσηxxx».
Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας(Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”.
Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
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Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”.
Το π.δ. 696/1974 “Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήνκλπ Συγκοινωνιακών,
Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών
και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και
ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό αµοιβών.
Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.∆. περί
σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών’’, όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή του µε το Ν. 3919/2011 (Α΄32).
Η µε αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που
αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
- Η µε αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
Η µε αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
Η µε αρ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων
Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της
παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016»,
Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων».
Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. ∆.Μ.Η.∆. «∆ιενέργεια της διαδικασίας 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» (Β’ 2540), που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςxxxi, καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., Υ.Α, κ.λ.π.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών.
Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο
κείµενο της πρότυπης διακήρυξης)µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα
συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 12: Εκτιµώµενη αξία – Χρηµατοδότηση – Προθεσµίες της σύµβασης
12.1 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 249.972,20€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαµβάνειxxxii τις
προεκτιµώµενες αµοιβές των παρακάτω επιµέρους κατηγοριών µελετών:
32.481,00 € για µελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική Μελέτη)
87.236,59€ για µελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτη σεισµικότητας και σεισµικής επικινδυνότητας / γεωλογική –
τεχνικογεωλογική µελέτη)
21.654,00€ για µελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονική µελέτη σπηλαίων και περιβάλλοντος χώρου)
14.436,00€ για µελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη)
21.654,00€ για µελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική µελέτη)
21.654,00 € για µελέτη κατηγορίας 08 (Στατική µελέτη)
2.322,29€ για µελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ
15.929,25€ για Τεύχη ∆ηµοπράτησης
και 32.605,07€ για απρόβλεπτες δαπάνες.xxxiii
Η µελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα ΣΑΤΑ (Τ.Π. 2019) και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από «∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
µε Κ.Α.: 70.7413.21 xxxiv και υπόκειται στις νόµιµες κρατήσειςxxxv, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
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12.2 Οι µονάδες φυσικού αντικειµένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και οι τιµές
µονάδος που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς των άνω προεκτιµώµενων αµοιβών, αναφέρονται
αναλυτικά στο τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών.
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς, να µελετήσουν τα
τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονοµική τους προσφορά περιλαµβάνει τη συνολική αµοιβή τους για το
σύνολο του προς µελέτη αντικειµένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δηµόσιας σύµβασης.Τεκµαίρεται
σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη µελέτη του Φακέλου δηµόσιας σύµβασης, την πιθανότητα να µην
αντιστοιχούν οι ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιµώµενης
αµοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της µελέτης και διαµόρφωσε ανάλογα την
οικονοµική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρµόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016.
12.3
Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η ηµεροµηνία
υπογραφής του συµφωνητικού.
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα (450)
ηµέρες / µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Στο συµφωνητικό ορίζονται και τµηµατικές προθεσµίες, ως ακολούθως:xxxvi
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάζεται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες /
µήνες.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, µεταγενέστερο
χρόνο έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης.
Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ.
α) του ν. 4412/2016xxxvii.

Άρθρο 13:

∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016
και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.
13.2 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασµό µε το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .
13.3 Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτέςxxxviii.
13.4 Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφοράxxxix.
13.5 ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του συµβατικού αντικειµένου της µελέτης.
13.6 Οι προσφορές θα ισχύουν για δεκαπέντε (15) µήνεςxlµήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφορών του εποµένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της
εγγύησης συµµετοχής.
Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορώνxli ορίζεται η 00/00/2019, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10:00
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η00/00/2019, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00xlii
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις
15.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού 4.999,00 €xliii.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016:
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α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της
ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος µελέτης) και την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι µέχρι 00/00/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού
Συµβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύµβασης.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής επιστρέφονται ως εξής:
α) στον ανάδοχο, µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016xliv.
15.2
Εγγύηση καλής εκτέλεσηςxlv
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική
εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων
της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η
ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.1
της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
15.3

Εγγύηση προκαταβολήςxlvi
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

15.4 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.xlvii Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
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χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα
και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 10.3. της παρούσας.
15.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές,
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης
16.1. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη σύµβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιηµένο έντυπο “Προκήρυξη Σύµβασης”xlviii, απεστάλη,
µέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. στις 00/00/2019.
16.2. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Η προκήρυξη σύµβασης της προηγούµενης παραγράφου 16.1 και η ∆ιακήρυξηκαταχωρήθηκαν στο
ΚΗΜ∆ΗΣxlix.
2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),
(εφόσον υπάρχει), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας.
3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποl, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν.
4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.
16.3. Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύµβασης για τις συµβάσεις άνω των ορίων, δηµοσιεύεται στην ΕΕΕΕ,
σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4412/2016.
16.4Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο
και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασηςli.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον
προϋπολογισµό της Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν
αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.
Άρθρο 17: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
17.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση µελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1lii και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
17.2

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσηςliii.

17.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νοµικών
προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες µελετών.
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισµού
18.1
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
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18.1.1 Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αµετάκλητηliv καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκίαlv, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίουτης 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισµού προσφέροντος εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) καιιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές. Στις
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίουlvi.
18.1.2 α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία
ή/και
β) η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
18.1.2Α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς:
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από
τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύlvii.
18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος ......................... (όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συµπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή), δεν
εφαρµόζονταιlviii οι παράγραφοι 18.1.1 και 18.1.2.
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3].
18.1.4 Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε
το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας, δεν εφαρµόζεταιlix η παράγραφος 18.1.2.
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.]
18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςlx:
(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α’ του ν. 4412/2016,
(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016)lxi,
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των προσφερόντων κατά την
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
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διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του.
18.1.6 Προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισµού)lxii. [∆εν
εφαρµόζεται διότι η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι < 1.000.000,00 €]
18.1.7 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου
18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση
και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.lxiii
18.1.8 Προσφέρων που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 18.1.1,
18.1.2Α και 18.1.5lxiv µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα
µέτρα που λαµβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, µε
τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
18.1.9 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
18.1.10 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016,
η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Άρθρο 19 . Κριτήρια επιλογήςlxv
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι
στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετώνστην κατηγορία/ κατηγορίες µελετών του άρθρου 12.1 της
παρούσαςlxvi. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016.
19.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκειαlxvii
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
.........................................................................................
.........................................................................................
[∆εν απαιτείται οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια]
19.3. Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότηταlxviii
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
Απαιτήσεις στελέχωσης:
Για τη µελέτη κατηγορίας 16: έναν τουλάχιστον µελετητή 4ετούς εµπειρίας
Για τη µελέτη κατηγορίας 20: έναν τουλάχιστον µελετητή 12ετούς εµπειρίας
Για τη µελέτη κατηγορίας 06: έναν τουλάχιστον µελετητή 4ετούς εµπειρίας
Για τη µελέτη κατηγορίας 09: έναν τουλάχιστον µελετητή 4ετούς εµπειρίας
Για τη µελέτη κατηγορίας 27: έναν τουλάχιστον µελετητή 4ετούς εµπειρίας
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Για τη µελέτη κατηγορίας 08: έναν τουλάχιστον µελετητή 8ετούς εµπειρίας
Απαιτήσεις εµπειρίας:
Για τις µελέτες κατηγορίας 6,8,9: Εµπειρία κατά την προηγούµενη εξαετία (για τη διασφάλιση ικανοποιητικού
επιπέδου ανταγωνισµού) σε εκπόνηση µελετών που να περιλαµβάνουν µελετητικό αντικείµενο συναφές µε το
αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, δηλαδή αντικείµενο αρχιτεκτονικής µελέτης ανάδειξης Σπηλαίου, στατικής
µελέτης κτιριακής κατασκευής µε φέροντα οργανισµό οπλισµένου σκυροδέµατος ή µεταλλικό στον περιβάλλοντα
χώρο σπηλαίου ή στο εσωτερικό του και Η/Μ µελέτης εγκαταστάσεων στο εσωτερικό ή στον περιβάλλοντα χώρο
σπηλαίου, ανεξαρτήτως αριθµού µελετών και συνολικής αξίας. Οι µελέτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε
επίπεδο οριστικής µελέτης και να έχουν τεχνικά εγκριθεί από τον αρµόδιο φορέα έγκρισης.
19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxix
...............................................................................................................................
[∆εν απαιτούνται]
19.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία)
Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού κατά τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε
την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριµένες ικανότητες.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού
υπεύθυνοιlxx για την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, µία ένωση οικονοµικών φορέων µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων
στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια
σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα).
Η εκτέλεση των ......lxxi γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση
οικονοµικών φορέων, από έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 20: Περιεχόµενο φακέλων προσφοράς
20.1 Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(β) υποφάκελο µε την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά»
(γ) υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»,
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
20.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχειlxxii
τα ακόλουθα:
- α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)
- β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
20.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του
οικονοµικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21.2
της παρούσας:
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου ∆ηµόσιας
Σύµβασης, µε επισήµανση των προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν
πρέπει να περιλαµβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
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β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης της µελέτης,
δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των
υποστηρικτικών µελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη µελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των µελετών µε δεδοµένα,
τον καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης.
γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄,
λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας
µελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την
αποτελεσµατικότητα της δράσης κάθε µέλους της οµάδας µελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που
αναλαµβάνει στην οµάδα µελέτης και το βαθµό επιτυχίας της, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των
περιπτώσεων β΄ και γ΄,
ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για
την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της µελέτης.
στ) ∆ήλωση του συντονιστή της οµάδας µελέτης, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας µελετών και στην οποία
να δηλώνονται οι µελέτες που άσκησε (ή ασκεί) παρόµοια καθήκοντα και εάν οι µελέτες αυτές εξελίχθηκαν (ή
εξελίσσονται) οµαλά.lxxiii
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων αυτών), καθώς και
τα στοιχεία που τεκµηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σηµεία (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και
εξαιρουµένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών µε τα οποία αποδεικνύεται
προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της προτεινόµενης οµάδας µελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα
εύλογο µέγεθος σαράντα (40)σελίδωνlxxiv κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του
προαναφερθέντος οργανογράµµατος.
Όταν το περιεχόµενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης), το υπερβάλλον
υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
περαιτέρω πληροφορίες.
20.4 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο pdf, το
οποίο παράγεται από το υποσύστηµα, αφού συµπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρµεςσύµφωνα µε το
άρθρο 3.5. γ’ και δ’) της παρούσας.
Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιµής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων µε βάση τα
παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθµισή τους. lxxvlxxvi
1o Κριτήριο (άρ. 86 §4α Ν. 4412/16)
Αξιολογείται ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης, όπως
προκύπτειαπό την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α’ της ως άνω παρ. 20.3 (άρθρο 94 §2 περ. α’ του Ν.
4412/16), µεεντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση της
µελέτης. ∆εναξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
Το 1ο Κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. Προσφορές
πουθα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του 1ου Κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας κάθε διαγωνιζόµενου ορίζεται σε σ1 = 45%.
2o Κριτήριο (άρθρο 86 §4β Ν. 4412/16)
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Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης, βάσει των στοιχείων
τωνπεριπτώσεων β’ και γ’ της ως άνω παρ. 20.3 (άρθρο 94 §2 περ. β’ & γ’ του Ν. 4412/16), δηλαδή
συγκεκριµένα:
2α: Ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο
οικονοµικός φορέας.
Το Υποκριτήριο 2α έχει συντελεστή βαρύτητας 40% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µε βαθµό Κ2α,
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
2β: Ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης, περιλαµβανοµένωνκαι
των ενεργειών του συντονιστή.
Το Υποκριτήριο 2β έχει συντελεστή βαρύτητας 30% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µε βαθµό Κ2β,
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
2γ: Η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος,
σεσυνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και τα παρεχόµενα στοιχεία από τα οποίαδιασφαλίζεται ότι
οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για ναεκτελέσουν τη σύµβαση σε
κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.
Το Υποκριτήριο 2γ έχει συντελεστή βαρύτητας 30% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µεβαθµό Κ2γ,
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Η βαθµολογία του 2ου Κριτηρίου υπολογίζεται µε τον τύπο Κ2 = Κ2α · 40% + Κ2β · 30% + Κ2γ · 30%.
Προσφορέςπου θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του 2ου Κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου ορίζεται
σε σ2 = 30%.
3o Κριτήριο (άρ. 86 §4γ Ν. 4412/16)
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ' και ε' της ως άνω
παρ.20.3 (άρθρου 94 §2 περ. δ’ & ε’ του Ν. 4412/16) καθώς και του στοιχείου στ’ της ως άνω παρ. 20.3
καισυγκεκριµένα:
3α: Η σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδαςµελέτης
σε σχέση µε τη δοµή του οργανογράµµατος.
Το Υποκριτήριο 3α έχει συντελεστή βαρύτητας 60% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µε
βαθµό Κ3α, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
3β: Ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης.
Το Υποκριτήριο 3β έχει συντελεστή βαρύτητας 40% στο σύνολο του κριτηρίου και βαθµολογείται µεβαθµό Κ3β,
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Η βαθµολογία του 3ου Κριτηρίου υπολογίζεται µε τον τύπο Κ3 = Κ3α · 60% + Κ3β · 40%. Προσφορές που θα
λάβουνστο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του 3ου Κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου ορίζεται
σε σ3 = 25%.
Σηµείωση: Τα τεχνικά στοιχεία της παρ. 20.3 που θα υποβληθούν για τη βαθµολόγηση των κριτηρίων θα πρέπει
να είναιόσο το δυνατόν πιο πλήρη και περιεκτικά. Να περιγράφουν µε σαφήνεια και χωρίς περιττολογίες τα
ζητούµεναεπιµέρους στοιχεία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άµεσης αντίληψης της τεχνικής προσφοράς στον
αξιολογητή, δίχως ιδιαίτερες ανάγκες διευκρινήσεων.
21.2 Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης ανέρχεται σε
κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο:
U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
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Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν
και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 75%.
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων του άρθρου 21.1
απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίαςlxxvii.
21.3. Βαθµολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς
Oι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε
οικονοµικής προσφοράς ΟΠι ισούται µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή.
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=25%
Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθµολογήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο
21.2.
21.4
Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιµής
H συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς Uπροκύπτει από το άθροισµα:
U= U ΤΠ * 75% + U ΟΠ * 25%
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον µεγαλύτερο αριθµό
στο Ulxxviii.
Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα µε τη µεγαλύτερη
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές, σε ηµέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί
µέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος.
Άρθρο 22: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxxix
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να
υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερόµενα, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 18.1.1 της
παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόνlxxx.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για τη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασηςlxxxi.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από
κάθε µέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο ΕΕΕΣ την πρόθεσή του για ανάθεση
υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων,
υποβάλλει µαζί µε το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το
άρθρο 8.1 της παρούσας.
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της παρούσας.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιούνται
από κάθε µέλος της ένωσηςγια την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 12.1 της παρούσας, στην/στις οποία/
οποίες κάθε µέλος της ένωσης συµµετέχει.. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3,
αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε το άρθρο 19.5 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων
οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 18 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, κατά
περίπτωση, του άρθρου 19 της παρούσας.
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού
των παραγράφων 1.1, 1.2, 1.2Α και 1.5lxxxii του άρθρου 18 της παρούσας.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
εµπεριέχεται στο ΕΕΕΣ.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσαςlxxxiii:
22.1 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18:
22.1.1 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρούσας, απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή, ελλείψει αυτού,
ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τέσσερα
τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1 της παρούσας.
22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 της παρούσας:
β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους
µέλους ή χώραςlxxxiv.
Οι Έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού
οργανισµού όπου είναι ασφαλισµένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.
Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
(ΤΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν αποτελούν απόδειξη
ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας των φυσικών προσώπωνµελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά
πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν
απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας.
β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή χώρας.
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Οι Έλληνες µελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετώνυποβάλλουναποδεικτικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. lxxxv
Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας
∆.Ο.Υ.
22.1.2Α Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2Α της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 της παρούσας:
Για την περίπτωση β’lxxxvi, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
οικείου κράτους µέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση
ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν. Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δενπροσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε
εκκαθάριση. Ειδικά η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδωνlxxxvii.
Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’lxxxviii, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντοςlxxxix ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.xc
Για την περίπτωση θ’xci, πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Ειδικά για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα
µελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν
αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε
πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-µελετητές, ανεξάρτητα από
την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς,
υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη
του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν
διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
22.1.4 Αν το κράτος µέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ανωτέρω.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.6 της παρούσαςxcii,,, τα ακόλουθα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
π.δ. 82/1996 και στο άρθρο 8 του ν. 3310/2005:
- Οι ηµεδαπές επιχειρήσεις:
i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1920 την εταιρία, από το
οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές.
ii) αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου
(µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους υποχρέωση ονοµαστικοποίησης
µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου, προσκοµίζουν:
i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι
ονοµαστικές,
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ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 µέρες πριν την υποβολή προσφοράς,
iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών,
που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή της προσφοράς.
- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν, κατά το δίκαιο της έδρας τους, υποχρέωση ονοµαστικοποίησης
µετοχών, υποβάλλουν:
i) βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου,
ii) έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία,
iv) εάν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν
της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως
αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά το άρθρο 7 της
παρούσας.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων
του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005».[∆εν απαιτείται διότι η εκτιµώµενη αξία της
σύµβασης είναι < 1.000.000,00 €]
22.1.6 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
22.2. ∆ικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών
για τις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, ως εξής:
στην κατηγορία µελέτης 16 (Τοπογραφική Μελέτη)
στην κατηγορία µελέτης 20 (Μελέτη σεισµικότητας και σεισµικής επικινδυνότητας / γεωλογική – τεχνικογεωλογική
µελέτη)
στην κατηγορία µελέτης 06 (Αρχιτεκτονική µελέτη σπηλαίων και περιβάλλοντος χώρου)
στην κατηγορία µελέτης 09 (Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη)
στην κατηγορία µελέτης 27 (Περιβαλλοντική µελέτη)
στην κατηγορία µελέτης 08 (Στατική µελέτη)
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της
παρούσας.
22.2.2 Η Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως xciii:
.....................................................................
.....................................................................
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές
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πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο
οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.6 του
παρόντος άρθρου.
Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ζητεί η
αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
[∆εν απαιτείται οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια]
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως xciv:
Ως προς τις απαιτήσεις στελέχωσης:
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, η τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα µπορεί να αποδεικνύεται µε πτυχίο µελετητή ή εταιρείας µελετών, το οποίο αποτελεί τεκµήριοτων
πληροφοριών που περιέχει και συγκεκριµένα από πτυχίο:
Για τη µελέτη κατηγορίας 16: Α’ τάξης και άνω
Για τη µελέτη κατηγορίας 20: Γ’ τάξης και άνω
Για τη µελέτη κατηγορίας 06: Α’ τάξης και άνω
Για τη µελέτη κατηγορίας 09: Α’ τάξης και άνω
Για τη µελέτη κατηγορίας 27: Α’ τάξης και άνω
Για τη µελέτη κατηγορίας 08: Β’ τάξης και άνω
Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 19.3 δεν καλύπτονται από το ως άνω πτυχίο, η τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα µπορεί να αποδεικνύεται µε την υποβολή κατ’ ελάχιστον των αποδεικτικών στοιχείων
(β) και (στ) του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής)του Προσαρτήµατος
Α του Ν. 4412/2016, συνοδευόµενα από τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) του άρθρου 5του Π.∆. 138/2009 (ΦΕΚ185/Α’).
Σε κάθε περίπτωση το πτυχίο µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων απαιτήσεων τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 19.3 ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να
προσκοµίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονταις το µέρος ΙΙ του Παραρτήµατος
ΧΙΙ του Ν. 4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα µπορεί να αποδεικνύεται µε την
υποβολή ενός ή περισσοτέρων από τα αποδεικτικά στοιχεία του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά
µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο
οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.6 του
παρόντος άρθρου.
Ως προς τις απαιτήσεις εµπειρίας
Για την απόδειξη της ζητούµενης εµπειρίας στις µελέτες κατηγορίας 6,8,9 θα υποβληθεί κατάλογος µελετών που
να περιλαµβάνουν µελετητικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, δηλαδή
αντικείµενο αρχιτεκτονικής µελέτης ανάδειξης Σπηλαίου, στατικής µελέτης κτιριακής κατασκευής µε φέροντα
οργανισµό οπλισµένου σκυροδέµατος ή µεταλλικό στον περιβάλλοντα χώρο σπηλαίου ή στο εσωτερικό του και
Η/Μ µελέτης εγκαταστάσεων στο εσωτερικό ή στον περιβάλλοντα χώρο σπηλαίου, που εκτελέσθηκαν κατά την
τελευταία εξαετία, κατά µέγιστο όριο, συνοδευόµενος από κατάλληλα πιστοποιητικά από τα οποία θα
προκύπτουν τουλάχιστον τα εξής: το συναφές µε το ζητούµενο αντικείµενο, ο δηµόσιος ή ιδιωτικός παραλήπτης
των µελετών, ο χρόνος εκπόνησής τους, το στάδιο που έχει ολοκληρωθεί και η τεχνική τους έγκριση.
Η τελευταία εξαετία υπολογίζεται από την προθεσµία υποβολή των προσφορών της παρούσας δηµόσιας
σύµβασης µελέτης.
22.2.4 ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςxcv
................................................................................................................................................
[∆εν απαιτούνται]
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22.2.5 Αν ο προσφέρων επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, υποβάλλει στην αναθέτουσα
αρχή σχετική δέσµευση των φορέων αυτών (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συµφωνητικό, κ.α.) ότι θα διαθέσουν στον
προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους.
22.2.6 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/2016, µπορούν, για την εκάστοτε σύµβαση, να
υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
22.3.∆ικαιολογητικά νοµιµοποίησης προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “∆ικαιολογητικά Προσωρινού
Αναδόχου”, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου
εκπροσώπου.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
ΦΕΚ σύστασης,
Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου,
Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα
λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο,
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωµένου, από
δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Άρθρο 23: Υπεργολαβία
23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
23.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
23.3 .................................................................... xcvi
23.4 Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)xcvii της συνολικής αξίας της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 της παρούσας για τους
υπεργολάβους µε το Ε.Ε.Ε.Σ.,
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.
Άρθρο 24 - ∆ιάφορα:
Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωµοδοτήσεις και αποφάσειςxcviii:
Η υπ’ αρ. πρωτ. 35884/27-12-2018 (Α∆Α: ΩΓΤ8ΩΕ5-7ΩΥ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. Κεφαλλονιάς
µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΣΑΤΑ (Τ.Π.2019) τη µελέτη: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Η υπ’ αρ. πρωτ.
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………………………./00-00-2019 (Α∆Α: ……………………………..) απόφαση του …………………………… περί
Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ.πρωτ. …................. για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2019. και µε αρ. .......... καταχώρηση στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της ∆.Ο.Υ.(συµπληρώνεται και ο αριθµός της απόφασης έγκρισης της
πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)xcix.
Αργοστόλι 00/00/2019
(Τόπος – Ηµεροµηνία)
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Συντάξας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆.Τ.Υ.
Γεράσιµος Φιλιππάτος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Θεόδωρος Καλογερόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθµ. πρωτ. ......................... απόφασηc

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν τους όρους δηµοπράτησης και των τευχών
σύµβασης για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης µελέτης µε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,
Π/Υ 309.965,53 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε επιφύλαξη ως προς τους όρους
δηµοπράτησης.
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Κωνσταντάκης Άγγελος -Κουρκουµέλης
Ηλίας – Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την 138/2018(Α∆Α: 6Χ85ΩΕ5-ΙΤ4) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί
έγκρισης τροποποίησης φακέλου δηµόσιας σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης
3) Το 44/21-02-2019 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης
4) την 173/21-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
4)την µε αρίθµ. πρωτ.4621 /21-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών ∆απανών .
το παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας»
µέσω Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής εκπόνησης δηµόσιας σύµβασης της µε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,
Π/Υ 309.965,53 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
2). Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών1 ορίζεται η
30/04/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7/05/2019,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:001
3)Η Προκήρυξη της σύµβασης, απεστέλλεται , µέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu,
για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης..
Η προκήρυξη σύµβασης και η ∆ιακήρυξη καταχωρούνται στο ΚΗΜ∆ΗΣ1.
Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),
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σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας.
Περίληψη της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο1, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν.
4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον
ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης1.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Ένωσης.
4). Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτηµά του1.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης1.
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ
µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού και διαβιβάζει στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής1.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου1. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα
(30) ηµερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το
προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή
ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59 / 2019
Α∆Α: 6ΞΧΚΩΕ5-Ζ2∆
ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση
δαπανών ΚΤΕΟ .
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας την συνεδρίαση έθεσε εισηγούµενη
το13 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για
αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 4019/15-02-2019
εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.
∆ιονύσιο Παγώνη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών
ΚΤΕΟ»
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής
συνολικού ποσού 4.000,00 € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο
για
την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και αναλυτικά :
ΠΟΣΟ
4.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Τσιλιµιδού ∆ιονύσιου )
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)

Κ.Α.
30.6323 ( 139/20189

Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 3211/8-02- 2019 έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης
Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
β) την 139/2019 Ανάληψης Υποχρέωσης .
γ) το αρίθ. 21/2019 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης.
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.»
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται
ότι:
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου,
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων,
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του
οικονοµικού έτους.»
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής.
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου
βιβλίου.
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος
προπληρωµής.»
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και
αναλήψεις.»
Μετά τα παραπάνω , ζητείται η έγκριση έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο
του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό ποσού 4.000,00 € από τον Κ.Α 30.6323 για την αντιµετώπιση
δαπανών ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας -Κωνσταντάκης ΆγγελοςΓκισγκίνης Νικόλαος –Μινέτος Νικόλαος .
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 9αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης
3) την 139/2019 Ανάληψης Υποχρέωσης .
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας .
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο
Τσιλιµιδό
συνολικού ποσού 4.000,00 € από τον Κ.Α 30.6323 για την αντιµετώπιση δαπανών
ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
2. Η απόδοση λογαριασµού των παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής θα γίνει έως την
26/05/2019.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60 / 2019
Α∆Α: 61ΣΚΩΕ5-ΣΗΨ
ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων οικ. έτους 2018 σύµφωνα µε την 48/2018 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το 14 ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Αποκατάσταση Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οικ. έτους 2018 σύµφωνα µε την 48 /2018 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 20-02-2019 εισήγηση του
Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018
Με την αριθµ. 48/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή για τους
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων µεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Ενότητας Σάµµης
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

K.A.EΞΟ∆ΩΝ
ΠΟΣΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
408/2.3.2018

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
8251
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
2.000,00
ΣΑΜΗΣ
Το ως άνω αναφερόµενο ποσό επιιστράφηκε µε τη λήξη του Οικονοµικού έτους 2018 και εκδόθηκαν τα
παρακάτω γραµµάτια είσπραξης από το δηµοτικό ταµείο του ∆ήµου:
5

α/α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

ΠΟΣΟ

5

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ

ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

2.000,00

Αριθµός και ηµεροµηνία
Γραµµατίου είσπραξης
799/31.12.2018

Με την αριθµ. 16/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η απόδοση λογαριασµού των
Προέδρων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και η απαλλαγή αυτών ως υπολόγων από τη διαχείριση
της παγίας προκαταβολής έτους 2018 και εκ παραδροµής για τον ως άνω Πρόεδρο αναφέρθηκε ότι δεν έκανε
χρήση της παγίας προκαταβολής έτους 2018.
Ύστερα από τα ανωτέρω θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκριθεί η απόδοση
λογαριασµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Σαµης και η απαλλαγή αυτού ως υπολόγου από τη διαχείριση της
παγίας προκαταβολής έτους 2018 .
Αργοστόλι 20 Φεβρουαρίου 2019
Ο Προϊστάµενος
Οικονοµικής Υπηρεσίας
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Οι κ. κ. Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας -Κωνσταντάκης Άγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την 48/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
3) την αριθµ. 16/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
4) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει ως έχει την απόδοση λογαριασµού της Πάγιας Προκαταβολής του Υπολόγου Προέδρου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης κ. Ρασσιά Γαβριήλ συνολικού ποσού 2.000,00 € για το Οικ. Έτος
2018 σύµφωνα µε την 48/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
2. Απαλλάσσει τον υπόλογο Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης κ. Ρασσιά Γαβριήλ από τη
διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους 2018 .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61 / 2019
Α∆Α: ΩΠΑΥΩΕ5-0ΒΜ
ΘΕΜΑ : Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Υπολόγων Υπαλλήλων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου
Κεφαλλονιάς οικ. Έτους 2019.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το 15 o
θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Υπολόγων Υπαλλήλων ∆ηµοτικών
Ενοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους 2019.»θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την
παρακάτω εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/2006 ) µε απόφαση της
Οικονοµικής επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή σε βάρος του προϋπολογισµού , για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών.
Το ένταλµα της παγίας προκαταβολής εκδίδεται στο όνοµα µονίµου Υπαλλήλου του ∆ήµου
Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς το ποσό της παγίας προκαταβολής είναι € 6.000,00 ( έξι χιλιάδες ) – ∆ήµος µε κατοίκους
πάνω από 30.000
Ο Υπάλληλος του ∆ήµου στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα της παγίας προκαταβολής θα διενεργεί
πληρωµές σύµφωνα µε έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου.
Τα δικαιολογητικά πληρωµών κατατίθενται στην οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία µετά τον έλεγχο αυτών και
την σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος του προϋπολογισµού
για κάθε δαπάνη.
Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα των δικαιούχων και σηµειώνεται σε αυτά ότι η [πληρωµή έγινε από
την παγία προκαταβολή.
Για προµήθειες , εργασίες και µεταφορές που πληρώνονται από την παγία προκαταβολή και η αξία τους είναι µέχρι
400,00 ( τετρακόσια ) € , δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπονται από την εκάστοτε
ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία ούτε απαιτείται η σύνταξη µελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.
Οι Υπάλληλοι που προτείνονται για την χορήγηση παγίας προκαταβολής για το έτος 2019 είναι οι παρακάτω:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
750,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / Παπαδάτος Γεώργιος

Κ.Α.

∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

316

00.8251

650,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλλικής / ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

500,00

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ

00.8251

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων / ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ

00.8251

400,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου / Ποδάρα Αναστασία

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ

00.8251

350,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών / Τζάκη Μαρίκα

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ

00.8251

350,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς / Μινέτος Αναστάσιος

∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

00.8251

400,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου / Βαλλιανάτος Σπυρίδων

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ

00.8251

800,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / Αυγερινού Αικατερίνη

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ

00.8251

800,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Γραφείου Κίνησης ∆ήµου Κεφαλλονιάς /
Λορεντζάτου Ελβίρα
Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Υπηρεσίας Καθαριότητας / Μπαράκου Ουρανία

1.000,00

Οι πληρωµές από τους Υπαλλήλους Παπαδάτο Γεώργιο , ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου, ∆ρακονταειδή Σοφία ,
∆ηµοτική Ενότητα Παλικής, Σιµωτά Σπυρίδωνα , ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων, Τζάκη Μαρίκα , ∆ηµοτική
Ενότητα Οµαλών , Μινέτο Αναστάσιο, ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς , Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα, ∆ηµοτική Ενότητα
Πυλάρου και Αυγερινού Αικατερίνη, ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης , θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων:

Αιτιολογία
Κ.Α
00.6116

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών

00.6111

Aµοιβές νοµικών , συµβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου

00.6221.00

Ταχυδροµικά τέλη

00.6222

Τηλεφωνικά – τηλεγραφικά τέλη

00.6223

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας

00.6224.01

Μεταφορές- ταχυµεταφορές

00.6495.05

Προµήθεια παραβόλων- χαρτοσήµων

10.6611

Προµήθεια βιβλίων, σφραγίδων κ.λ.π.

10.6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου

10.6613.02

Προµήθεια µελανιών κ.λ.π

10.6614

Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου

10.6615

Εκτυπώσεις , εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις

10.6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων
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10.7133

Προµήθεια επίπλων , σκευών και λοιπός εξοπλισµός

10.6261.06

Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων

10.6261.07
10.6261.00

Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού
∆ηµαρχείου και λοιπών κτιρίων
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων

10.6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων , σκευών και λοιπού εξοπλισµού

10.6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

Οι πληρωµές από την Υπάλληλο Λορεντζάτου Ελβίρα , θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων

Αιτιολογία
Κ.Α
20.6264

Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων

20.6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

20.6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ κ.λ.π. )

20.6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

30.6671.01
20.6671.02

Aνταλλακτικά µεταφορικών µέσων και φορτηγών (ο παρών Κωδικος χαρακτηρίεται δεκτικός
ενταλµάτων προπληρωµής)
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων για επισκευή απρόβλεπτων ζηµιών

20.6263.02

Επισκευή µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων για απρόβλεπτες ζηµιές

30.6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ κ.λ.π. )

Οι πληρωµές από την Υπάλληλο Μπαράκου Ουρανία , θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων
Αιτιολογία
Κ.Α
20.6662.01

Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας

Από την Παγία των Υπαλλήλων ∆ρακονταειδή Σοφίας και Παπαδάτου Γεωργίου θα γίνονται πληρωµές και
από τον Κ.Α. Ε 00.6495.11 «∆απάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών» εάν απαιτηθούν.
Για την υπάλληλο
Για την Υπάλληλο Μπαράκου Ουρανία θα καθορισθούν και νέοι Κ.Α.Εξόδων µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για την πληρωµή δαπανών µέσω της παγίας µετά από τροποποίηση του προϋπολογισµού
Οικονοµικού έτους 2019
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος
Παπαδάτος Νικόλαος – Μινέτος ∆ιονύσιος .
και αφού έλαβε υπόψη :
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•
•
•
•

το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 207 του Ν 4555/2018
την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
την 194 /2019 πρόταση ανάληψης Υποχρέωσης :
τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την σύσταση Πάγιας Προκαταβολής µε διαχειριστές υπολόγους τους Υπαλλήλους των
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους 2019 συνολικού ποσού 6.000,00 € από τον
Κ.Α 00.8251 και αναλυτικά όπως παρακάτω :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ
750,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / Παπαδάτος Γεώργιος

∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

00.8251

650,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλλικής / ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ

00.8251

500,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων / ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ

00.8251

400,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου / Ποδάρα Αναστασία

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ

00.8251

350,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών / Τζάκη Μαρίκα

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ

00.8251

350,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς / Μινέτος Αναστάσιος

∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

00.8251

400,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου / Βαλλιανάτος Σπυρίδων

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ

00.8251

800,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / Αυγερινού Αικατερίνη

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ

00.8251

800,00

Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Γραφείου Κίνησης ∆ήµου Κεφαλλονιάς /
Λορεντζάτου Ελβίρα
Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Υπηρεσίας Καθαριότητας / Μπαράκου Ουρανία

1.000,00

Οι πληρωµές από τους Υπαλλήλους Παπαδάτο Γεώργιο , ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου, ∆ρακονταειδή Σοφία ,
∆ηµοτική Ενότητα Παλικής, Σιµωτά Σπυρίδωνα , ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων, Τζάκη Μαρίκα , ∆ηµοτική
Ενότητα Οµαλών , Μινέτο Αναστάσιο, ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς , Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα, ∆ηµοτική Ενότητα
Πυλάρου και Αυγερινού Αικατερίνη, ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης , θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων:

Αιτιολογία
Κ.Α
00.6116

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών

00.6111

Aµοιβές νοµικών , συµβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου

00.6221.00

Ταχυδροµικά τέλη
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00.6222

Τηλεφωνικά – τηλεγραφικά τέλη

00.6223

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας

00.6224.01

Μεταφορές- ταχυµεταφορές

00.6495.05

Προµήθεια παραβόλων- χαρτοσήµων

10.6611

Προµήθεια βιβλίων, σφραγίδων κ.λ.π.

10.6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου

10.6613.02

Προµήθεια µελανιών κ.λ.π

10.6614

Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου

10.6615

Εκτυπώσεις , εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις

10.6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων

10.7133

Προµήθεια επίπλων , σκευών και λοιπός εξοπλισµός

10.6261.06

Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων

10.6261.07
10.6261.00

Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού
∆ηµαρχείου και λοιπών κτιρίων
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων

10.6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων , σκευών και λοιπού εξοπλισµού

10.6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

Οι πληρωµές από την Υπάλληλο Λορεντζάτου Ελβίρα , θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων

Αιτιολογία
Κ.Α
20.6264

Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων

20.6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

20.6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ κ.λ.π. )

20.6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

30.6671.01
20.6671.02

Aνταλλακτικά µεταφορικών µέσων και φορτηγών (ο παρών Κωδικος χαρακτηρίεται δεκτικός
ενταλµάτων προπληρωµής)
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων για επισκευή απρόβλεπτων ζηµιών

20.6263.02

Επισκευή µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων για απρόβλεπτες ζηµιές

30.6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ κ.λ.π. )

Οι πληρωµές από την Υπάλληλο Μπαράκου Ουρανία , θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων
Αιτιολογία
Κ.Α
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20.6662.01

Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας

Από την Παγία των Υπαλλήλων ∆ρακονταειδή Σοφίας και Παπαδάτου Γεωργίου θα γίνονται πληρωµές και
από τον Κ.Α. Ε 00.6495.11 «∆απάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών» εάν απαιτηθούν.
Για την υπάλληλο
Για την Υπάλληλο Μπαράκου Ουρανία θα καθορισθούν και νέοι Κ.Α.Εξόδων µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για την πληρωµή δαπανών µέσω της παγίας µετά από τροποποίηση του προϋπολογισµού
Οικονοµικού έτους 2019

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62 / 2019
Α∆Α: 6ΨΕΣΩΕ5-5ΟΒ
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού ∆ ’ Τριµήνου 2018 και εισήγηση
προς ∆. Σ .
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας την συνεδρίασης δίνει τον λόγο
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος
το 17ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού ∆΄ Τριµήνου
2018 και εισήγηση στο ∆. Σ » έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου.
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε
τριµήνου.
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα,
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»),
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γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου.
Με την αρίθ. 414/2017 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 ο οποίος επικυρώθηκε µε
την υπ αρίθ 8160/26-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.

Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του ∆΄ Τριµήνου
του έτους 2018 όπως παρακάτω:
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018
Προϋπ/σµός
Βεβαιωθέντα
%
Εισπραχθέντα
%
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Κ.Α.
ΕΣΟ∆ΩΝ
1
2
2/1
3
3/1
3/2
15.569.192,55 16.698.132,46 107,25 16.364.109,69 105,11 98,00
0 Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη
743.000,00 800.651,59 107,76
649.827,77 87,46 81,16
1 περιούσια
Πρόσοδοι από κινητή
30.000,00
16.349,75 54,50
16.349,75 54,50 100,00
2 περιούσια
Εσοδα από ανταποδοτικά
4.147.842,40 4.659.978,04 112,35 4.575.537,83 110,31 98,19
3 τέλη και δικαιώµατα
Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή
2.445.600,00 3.332.367,68 136,26 3.233.608,94 132,22 97,04
4 υπηρεσιών
414.000,00 381.543,92 92,16
381.543,92 92,16 100,00
5 Φόροι και εισφορές
7.740.750,15 7.361.614,46 95,10 7.361.614,46 95,10 100,00
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις
48.000,00 145.627,02 303,39
145.627,02 303,39 100,00
7 Λοιπά τακτικά έσοδα
13.712.824,92 4.912.460,94 35,82 3.935.572,91 28,70 80,11
1 Εκτακτα έσοδα
Εσοδα από την εκποίηση
κινητής και ακίνητης
0,00
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
11 περιούσιας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη
631.596,63 370.639,02 58,68
370.639,02 58,68 100,00
12 λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για
12.084.458,29 3.210.590,38 26,57 3.210.590,38 26,57 100,00
13 επενδυτικές δαπάνες
1.000,00
2.680,00 268,00
2.680,00 268,00 100,00
14 ∆ωρεές - κληρονοµιές 322

15
16
2
21
22
3
31

32
4
41
42
5

κληροδοσίες
Προσαυξήσεις - πρόστιµα 288.886,99 78,72 55,73
367.000,00 518.380,29 141,25
παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
628.770,00 810.171,25 128,85
62.776,52 9,98 7,75
Έσοδα παρελθόντων
2.238.203,82 2.540.849,82 113,52 1.994.152,80 89,10 78,48
οικονοµικών ετών
Τακτικά έσοδα
1.633.203,82 1.972.318,44 120,76 1.656.785,89 101,44 84,00
Έκτακτα έσοδα
605.000,00 568.531,38 93,97
337.366,91 55,76 59,34
Εισπράξεις από δάνεια και
11.074.575,72 5.759.722,93
491.122,88 4,43 8,53
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις από δάνεια
0,00
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
Εισπρακτέα υπόλοιπα
491.122,88 4,43 8,53
προηγούµενων οικονοµικών 11.074.575,72 5.759.722,93 52,01
ετών
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου
3.444.334,85 3.487.757,64 101,26 2.708.883,90 78,65 77,67
και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του
3.314.500,00 2.586.516,51 78,04 2.578.218,53 77,79 99,68
δηµόσιου
Εισπράξεις υπέρ τρίτων
129.834,85 901.241,13 694,14
130.665,37 100,64 14,50
Χρηµατικό υπόλοιπο
3.702.320,38
147,61 0,00
προηγούµενου Έτους
Σύνολα εσόδων 49.741.452,24 33.398.923,79 67,15 25.493.989,79 51,25 76,33

Υπόλοιπο Ταµείου 31/12/2018 : 4.411.337,30€
Ανάλυση Ταµειακού Υπολοίπου
Έκτακτα Ανειδίκευτα : 256.840,76€
Έκτακτα Ειδικευµένα : 2.736.667,86€
Τακτικά : 1.417.828,68€
Στοιχεία Ισολογισµού 31/12/2018
Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 7.905.081,61.€
Υπόλοιπο Προµηθευτών : 1.310.981,55€
Υπόλοιπο ∆ανέιων : 7.188.917,01€

Ως προς τα ΕΞΟ∆Α:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
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Κ.Α.
6
60
61
62
63
64

65

66

67
68
7

71
73

74

75

8
81
82

83
85
9

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018 31/12/2018
%
Τιµολογηθέντα %
Ενταλθέντα Πληρωθέντα %
%
1/2
3
3/1
4
5
5/1
5/3
117,53 18.435.361,57 89,24 17.576.347,35 17.576.347,35 85,08 95,34

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα
ΕΞΟ∆ΩΝ
1
2
Έξοδα
20.658.280,65 17.576.347,35
Αµοιβές και έξοδα
5.619.545,27 5.397.819,61 104,11 5.518.574,92 98,20 5.397.819,61 5.397.819,61 96,05 97,81
προσωπικού
Αµοιβές αιρετών
1.365.540,33 1.043.172,93 130,90 1.134.286,87 83,07 1.043.172,93 1.043.172,93 76,39 91,97
και τρίτων
Παροχές τρίτων
3.255.300,71 2.550.807,42 127,62 2.694.134,01 82,76 2.550.807,42 2.550.807,42 78,36 94,68
Φόροι - τέλη
246.100,00 224.026,24 109,85
224.026,24 91,03 224.026,24 224.026,24 91,03 100,00
338.355,11 172.181,32 196,51
222.189,93 65,67 172.181,32 172.181,32 50,89 77,49
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωµές για την
εξυπηρέτηση
896.059,37 885.814,42 101,16
885.814,42 98,86 885.814,42 885.814,42 98,86 100,00
δηµοσίας πίστεως
∆απάνες
προµήθειας
1.439.081,97 676.216,38 212,81
909.761,39 63,22 676.216,38 676.216,38 46,99 74,33
αναλωσίµων
Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε
7.409.344,46 6.546.754,45 113,18 6.767.019,21 91,33 6.546.754,45 6.546.754,45 88,36 96,75
τρίτους
Λοιπά Έξοδα
88.953,43
79.554,58 111,81
79.554,58 89,43
79.554,58
79.554,58 89,43 100,00
Επενδύσεις
11.769.033,16 1.651.802,50 712,50 1.915.657,21 16,28 1.651.802,50 1.651.802,50 14,04 86,23
Αγορές κτιρίων,
τεχνικών έργων και 2.857.023,11 229.247,25 1.246,26
379.891,45 13,30 229.247,25 229.247,25 8,02 60,35
προµήθειες παγίων
Έργα
6.991.612,57 1.407.571,23 496,71 1.500.734,66 21,46 1.407.571,23 1.407.571,23 20,13 93,79
Μελέτες, έρευνες,
πειραµατικές
1.920.397,48
14.984,02 12.816,30
35.031,10 1,82
14.984,02
14.984,02 0,78 42,77
εργασίες κλπ
Τίτλοι πάγιας
επένδυσης
0,00
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
0,00
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
(συµµετοχές σε
επιχειρήσεις)
Πληρωµές Π.Ο.Ε.,
αποδόσεις και
17.305.885,31 5.556.823,02 311,43
0,00 0,00 5.556.823,02 5.556.823,02 32,11 #DIV/0!
προβλέψεις
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
3.204.812,33 2.763.675,49 115,96
0,00 0,00 2.763.675,49 2.763.675,49 86,24 #DIV/0!
Αποδόσεις
3.574.656,67 2.793.147,53 127,98
0,00 0,00 2.793.147,53 2.793.147,53 78,14 #DIV/0!
Επιχορηγούµενες
Πληρωµές
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
0,00
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00
Υποχρεώσεων
Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις µη
10.526.416,31
0,00 #DIV/0!
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 #DIV/0!
είσπραξης
Αποθεµατικό
8.253,12
Σύνολα δαπανών 49.741.452,24 24.784.972,87 200,69 20.351.018,78 40,91 24.784.972,87 24.784.972,87 49,83 121,79
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Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος Γεράσιµος έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα Αποτελέσµατα
στόχου & εκτέλεσης Π/Υ ∆` τριµήνου - (δωδεκαµήνου) έτους 2018 µετά την υποχρεωτική αναµόρφωση
του ΟΠ∆ (αριθ. πρωτ. 44485/6-8-2018 ΥΠΕΣ) του νέου συστήµατος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης
των οικονοµικών στόχων.
Αποτελέσµατα στόχου & εκτέλεσης Π/Υ ∆` τριµήνου - (δωδεκαµήνου) έτους 2018 µετά την υποχρεωτική
αναµόρφωση του ΟΠ∆ (αριθ. πρωτ. 44485/6-8-2018 ΥΠΕΣ) του νέου συστήµατος στοχοθεσίας και ελέγχου
επίτευξης των οικονοµικών στόχων.
Σύνοψη
υπολογισµών
Κατηγορίες
Στοχοθεσίας

Εκτέλεση µείον Στόχος

Στόχος

(Υπολογισµός)

Ίδια έσοδα και
9.180.564,65 +
έσοδα ΠΟΕ
2.238.203,82 +
(3α+3β+4)
548.159,41
11.966.927,88

Εκτέλεση

(Υπολογισµός) Αποκλίσεις (Υπολογισµός)

9.506.486,96
+
1.994.152,80
11.991.762,64 + 491.122,88

24.834,76

11.991.762,6411.966.927,88

Σύνολο
∆εν
25.493.842,18
εσόδων (Α.1) 35.006.827,26
υπολογίζεται
Σύνολο
25.493.842,18
29.196.310,17
εσόδων (Α.1)
35.006.827,26 +
+
και διαθεσίµων
38.709.295,25 3.702.467,99 29.196.310,17 3.702.467,99 -9.512.985,08 38.709.295,25
έναρξης (6)
Σύνολο εξόδων
24.784.972,87
38.658.595,56
24.784.972,87
13.873.622,69 -38.658.595,56
(Β.1)
Ταµειακό
αποτέλεσµα
ΟΠ∆ (∆) =
29.196.310,17
(Α.1) + (6) 38.709.295,25 4.411.337,30 (Β.1)
50.699,69
38.658.595,56 4.411.337,30 24.784.972,87 4.360.637,61 50.699,69
Απλήρωτες
1.460.122,17 υποχρεώσεις
0,00
1.460.122,17
1.460.122,17
(Γ2)
0,00
Οικονοµικό
αποτέλεσµα
ΟΠ∆ (Ε) = (∆) 4.411.337,30 2.951.215,13 50.699,69
2.951.215,13 1.460.122,17 2.900.515,44 50.699,69
(Γ.2)
Συνεπώς, η
ποσοστιαία
απόκλιση του
οικονοµικού
αποτελέσµατος
ΟΠ∆ ∆`
τριµήνου 2018,
ανέρχεται σε
7,49%
Απόκλιση

Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆

Χ 100 =

2.900.515,44

Χ 100 =
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7,49%

Οικονοµικού
Αποτελέσµατος
ΟΠ∆ (%) =
και αντίστοιχη
ποσοστιαία
απόκλιση των
ιδίων εσόδων
και των εσόδων
ΠΟΕ ανέρχεται
σε 0,20%
Απόκλιση
Ιδίων Εσόδων
και Εσόδων
ΠΟΕ (%) =

Στόχος Συνόλου Εσόδων και ∆ιαθεσίµων
Έναρξης

38.709.295,25

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ

24.834,76
Χ 100 =

Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ

Χ 100 =

0,20%

11.966.927,88

Ερµηνεία
αποκλίσεων
Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ (%) : Όπως προκύπτει από την κατάρτιση του τροποποιηµένου ΟΠ∆, ο
∆ήµος είχε θέσει ως στόχο, στις 31/12/2018 το ύψος των διαθεσίµων του να επαρκεί για τη χρηµατοδότηση των
απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους 50.699,69€ για την εξόφληση
µελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισµού προέκυψε πλεόνασµα χρηµατοδότησης των
απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το ποσό των 2.951.215,13€. Συνεπώς, η απόκλιση απο τον αρχικό στόχο είναι θετική
και ανέρχεται σε 2.900.515,44€, η οποία αντιστοιχεί στο 7,49% του στόχου των ταµειακών εισροών (σύνολο εσόδων και
διαθέσιµα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠ∆.
Απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ : Όπως προκύπτει από την κατάρτιση του τροποποιηµένου ΟΠ∆, ο
∆ήµος είχε θέσει ως στόχο να εισπράξει στο δ` τρίµηνο (δωδεκάµηνο) του έτους το ποσό των 11.966.927,88€
από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού, συγκέντρωσε το ποσό των
11.991.762,64€. Συνεπώς το πλεόνασµα επί του αρχικού στόχου ανέρχεται σε 24.834,76€ ή στο 0,20% επιπλέον
του στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠ∆.
Οικονοµική Υπηρεσία
∆ήµου Κεφαλλονιάς

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Οι κ. κ. Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος καταψηφίζουν την εισήγηση.
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Κωνσταντάκης Άγγελος
και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις:
την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
− η Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των
στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών»
--- την αρίθ. 414/2017 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018

--- την υπ αρίθ 8160/26-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.
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−
−

την εισήγηση του Προϊστάµενου ∆/νσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε
την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του ∆΄ Τριµήνου του έτους 2018.
Την εισήγηση της Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισµού του ∆΄ Τρίµηνου του έτους 2018
υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως:
Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2018,
εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα
%
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Κ.Α.
ΕΣΟ∆ΩΝ
1
2
2/1
3
3/1
3/2
15.569.192,55 16.698.132,46 107,25 16.364.109,69 105,11 98,00
0 Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη
743.000,00 800.651,59 107,76
649.827,77 87,46 81,16
1 περιούσια
Πρόσοδοι από κινητή
16.349,75 54,50
16.349,75 54,50 100,00
30.000,00
2 περιούσια
Εσοδα από ανταποδοτικά
4.147.842,40 4.659.978,04 112,35 4.575.537,83 110,31 98,19
3 τέλη και δικαιώµατα
Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή
2.445.600,00 3.332.367,68 136,26 3.233.608,94 132,22 97,04
4 υπηρεσιών
414.000,00 381.543,92 92,16
381.543,92 92,16 100,00
5 Φόροι και εισφορές
7.740.750,15 7.361.614,46 95,10 7.361.614,46 95,10 100,00
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις
48.000,00 145.627,02 303,39
145.627,02 303,39 100,00
7 Λοιπά τακτικά έσοδα
13.712.824,92 4.912.460,94 35,82 3.935.572,91 28,70 80,11
1 Εκτακτα έσοδα
Εσοδα από την εκποίηση
κινητής και ακίνητης
0,00
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
11 περιούσιας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη
631.596,63 370.639,02 58,68
370.639,02 58,68 100,00
12 λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για
12.084.458,29 3.210.590,38 26,57 3.210.590,38 26,57 100,00
13 επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές - κληρονοµιές 1.000,00
2.680,00 268,00
2.680,00 268,00 100,00
14 κληροδοσίες
Προσαυξήσεις - πρόστιµα 367.000,00 518.380,29 141,25
288.886,99 78,72 55,73
15 παράβολα
628.770,00 810.171,25 128,85
62.776,52 9,98 7,75
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα
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2
21
22
3
31

32
4
41
42
5

Έσοδα παρελθόντων
2.238.203,82 2.540.849,82 113,52 1.994.152,80 89,10 78,48
οικονοµικών ετών
Τακτικά έσοδα
1.633.203,82 1.972.318,44 120,76 1.656.785,89 101,44 84,00
Έκτακτα έσοδα
605.000,00 568.531,38 93,97
337.366,91 55,76 59,34
Εισπράξεις από δάνεια και
11.074.575,72 5.759.722,93
491.122,88 4,43 8,53
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
Εισπράξεις από δάνεια
0,00
Εισπρακτέα υπόλοιπα
491.122,88 4,43 8,53
προηγούµενων οικονοµικών 11.074.575,72 5.759.722,93 52,01
ετών
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου
3.444.334,85 3.487.757,64 101,26 2.708.883,90 78,65 77,67
και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του
3.314.500,00 2.586.516,51 78,04 2.578.218,53 77,79 99,68
δηµόσιου
Εισπράξεις υπέρ τρίτων
129.834,85 901.241,13 694,14
130.665,37 100,64 14,50
Χρηµατικό υπόλοιπο
3.702.320,38
147,61 0,00
προηγούµενου Έτους
Σύνολα εσόδων 49.741.452,24 33.398.923,79 67,15 25.493.989,79 51,25 76,33

Υπόλοιπο Ταµείου 31/12/2018 : 4.411.337,30€
Ανάλυση Ταµειακού Υπολοίπου
Έκτακτα Ανειδίκευτα : 256.840,76€
Έκτακτα Ειδικευµένα : 2.736.667,86€
Τακτικά : 1.417.828,68€
Στοιχεία Ισολογισµού 31/12/2018
Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 7.905.081,61.€
Υπόλοιπο Προµηθευτών : 1.310.981,55€
Υπόλοιπο ∆ανέιων : 7.188.917,01€

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων ∆΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2018,
εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα
1
2

%
1/2

Τιµολογηθέντα
3

%
3/1

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018 31/12/2018
Ενταλθέντα Πληρωθέντα
%
4
5
5/1
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%
5/3

6

Έξοδα

20.658.280,65 17.576.347,35

117,53 18.435.361,57

89,24 17.576.347,35 17.576.347,35

85,08

95,34

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

5.619.545,27 5.397.819,61

104,11

5.518.574,92

98,20 5.397.819,61 5.397.819,61

96,05

97,81

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

1.365.540,33 1.043.172,93

130,90

1.134.286,87

83,07 1.043.172,93 1.043.172,93

76,39

91,97

62 Παροχές τρίτων

3.255.300,71 2.550.807,42

127,62

2.694.134,01

82,76 2.550.807,42 2.550.807,42

78,36

94,68

63 Φόροι - τέλη

246.100,00

224.026,24

109,85

224.026,24

91,03

224.026,24

224.026,24

91,03 100,00

64 Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση
65 δηµοσίας πίστεως

338.355,11

172.181,32

196,51

222.189,93

65,67

172.181,32

172.181,32

50,89

896.059,37

885.814,42

101,16

885.814,42

98,86

885.814,42

885.814,42

98,86 100,00

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

1.439.081,97

676.216,38

212,81

909.761,39

63,22

676.216,38

676.216,38

46,99

74,33

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

7.409.344,46 6.546.754,45

113,18

6.767.019,21

91,33 6.546.754,45 6.546.754,45

88,36

96,75

79.554,58

111,81

79.554,58

89,43

89,43 100,00

11.769.033,16 1.651.802,50

712,50

1.915.657,21

229.247,25 1.246,26

379.891,45

6.991.612,57 1.407.571,23 496,71
73 Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές
1.920.397,48
14.984,02 12.816,30
74 εργασίες κλπ
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές
0,00 #DIV/0!
0,00
75 σε επιχειρήσεις)
Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και
17.305.885,31 5.556.823,02 311,43
8 προβλέψεις

1.500.734,66

68 Λοιπά Έξοδα
7

88.953,43

Επενδύσεις

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
71 προµήθειες παγίων

2.857.023,11

35.031,10

79.554,58

79.554,58

16,28 1.651.802,50 1.651.802,50

77,49

14,04

86,23

229.247,25

8,02

60,35

21,46 1.407.571,23 1.407.571,23

20,13

93,79

0,78

42,77

13,30

229.247,25

1,82

14.984,02

0,00 #DIV/0!

0,00

14.984,02

0,00 #DIV/0! #DIV/0!

0,00

0,00 5.556.823,02 5.556.823,02

32,11 #DIV/0!

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε.

3.204.812,33 2.763.675,49

115,96

0,00

0,00 2.763.675,49 2.763.675,49

86,24 #DIV/0!

82 Αποδόσεις
Επιχορηγούµενες Πληρωµές
83 Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

3.574.656,67 2.793.147,53

127,98

0,00

0,00 2.793.147,53 2.793.147,53

78,14 #DIV/0!

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00 #DIV/0!

0,00

0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.526.416,31

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00 #DIV/0!

40,91 24.784.972,87 24.784.972,87

49,83 121,79

85 Προβλέψεις µη είσπραξης
9

Αποθεµατικό

0,00

8.253,12
Σύνολα δαπανών 49.741.452,24 24.784.972,87

200,69 20.351.018,78

Αποτελέσµατα στόχου & εκτέλεσης Π/Υ ∆` τριµήνου - (δωδεκαµήνου) έτους 2018 µετά την υποχρεωτική
αναµόρφωση του ΟΠ∆ (αριθ. πρωτ. 44485/6-8-2018 ΥΠΕΣ) του νέου συστήµατος στοχοθεσίας και ελέγχου
επίτευξης των οικονοµικών στόχων.
Σύνοψη
υπολογισµών
Κατηγορίες
Στοχοθεσίας

Εκτέλεση µείον Στόχος

Στόχος

(Υπολογισµός)

Εκτέλεση

(Υπολογισµός) Αποκλίσεις (Υπολογισµός)

9.180.564,65
9.506.486,96
Ίδια έσοδα και
+
+
έσοδα ΠΟΕ
2.238.203,82
1.994.152,80
(3α+3β+4)
11.966.927,88 + 548.159,41 11.991.762,64 + 491.122,88
Σύνολο
εσόδων (Α.1)

35.006.827,26

25.493.842,18

24.834,76

11.991.762,6411.966.927,88
∆εν
υπολογίζεται
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Σύνολο
εσόδων (Α.1)
35.006.827,26
25.493.842,18
29.196.310,17
και διαθεσίµων
+
+
38.709.295,25 3.702.467,99 29.196.310,17 3.702.467,99 -9.512.985,08 38.709.295,25
έναρξης (6)
Σύνολο εξόδων
(Β.1)
38.658.595,56
24.784.972,87
Ταµειακό
αποτέλεσµα
38.709.295,25
29.196.310,17
ΟΠ∆ (∆) =
(Α.1) + (6) (Β.1)
50.699,69 38.658.595,56 4.411.337,30 24.784.972,87
Απλήρωτες
υποχρεώσεις
0,00
1.460.122,17
(Γ2)
Οικονοµικό
αποτέλεσµα
4.411.337,30 ΟΠ∆ (Ε) = (∆) (Γ.2)
50.699,69
2.951.215,13 1.460.122,17
Συνεπώς, η
ποσοστιαία
απόκλιση του
οικονοµικού
αποτελέσµατος
ΟΠ∆ ∆`
τριµήνου 2018,
ανέρχεται σε
7,49%
Απόκλιση
Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆
Οικονοµικού
Αποτελέσµατος Στόχος Συνόλου Εσόδων και ∆ιαθεσίµων
ΟΠ∆ (%) =
Έναρξης
και αντίστοιχη
ποσοστιαία
απόκλιση των
ιδίων εσόδων
και των εσόδων
ΠΟΕ ανέρχεται
σε 0,20%
Απόκλιση
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ
Ιδίων Εσόδων
και Εσόδων
ΠΟΕ (%) =
Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ

24.784.972,87
13.873.622,69 -38.658.595,56

4.411.337,30 4.360.637,61 50.699,69

1.460.122,17

1.460.122,17 0,00

2.900.515,44

2.951.215,13 50.699,69

2.900.515,44
Χ 100 =

Χ 100 =

7,49%

Χ 100 =

0,20%

38.709.295,25

24.834,76
Χ 100 =
11.966.927,88

Ερµηνεία
αποκλίσεων
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Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ (%) : Όπως προκύπτει από την κατάρτιση του τροποποιηµένου ΟΠ∆, ο
∆ήµος είχε θέσει ως στόχο, στις 31/12/2018 το ύψος των διαθεσίµων του να επαρκεί για τη χρηµατοδότηση των
απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους 50.699,69€ για την εξόφληση
µελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισµού προέκυψε πλεόνασµα χρηµατοδότησης των
απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το ποσό των 2.951.215,13€. Συνεπώς, η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι
θετική και ανέρχεται σε 2.900.515,44€, η οποία αντιστοιχεί στο 7,49% του στόχου των ταµειακών εισροών (σύνολο
εσόδων και διαθέσιµα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠ∆.
Απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ : Όπως προκύπτει από την κατάρτιση του τροποποιηµένου ΟΠ∆, ο
∆ήµος είχε θέσει ως στόχο να εισπράξει στο δ` τρίµηνο (δωδεκάµηνο) του έτους το ποσό των 11.966.927,88€
από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού, συγκέντρωσε το ποσό των
11.991.762,64€. Συνεπώς το πλεόνασµα επί του αρχικού στόχου ανέρχεται σε 24.834,76€ ή στο 0,20%
επιπλέον του στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠ∆.
Οικονοµική Υπηρεσία
∆ήµου Κεφαλλονιάς
Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 / 2019 Α∆Α: 68ΘΕΩΕ5-7Ν4
ΘΕΜΑ : 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το 18 o
θέµα ηµερήσιας διάταξης : «2 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ &
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 21 -02-2019 εισήγηση του Προϊσταµένου
του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Μαντζουράτου Θεόδωρου η
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
1. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταφορά των παραστατικών που έµειναν απλήρωτα
31/12/2018 στο τρέχον έτος και αφορούν έργα και λαµβάνοντας υπόψη και την σχετική
εισήγηση του τµήµατος Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή του
τεχνικού προγράµµατος και του προϋπολογισµού ως ακολούθως:
• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 64.7324.02 µε τίτλο «Πεζοδροµική διαδροµή Αγίου
Νικολάου Πόρου ( Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης )» και διαµορφωµένη πίστωση
11.686,58 ευρώ κατά 11.034,45 ευρώ
• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 64.8122.06 µε τίτλο «Πεζοδροµική διαδροµή Αγίου Νικολάου
Πόρου ( Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης )» και εγγραφή πίστωσης ποσού 11.034,45 ευρώ
• Το ανωτέρω παραστατικό χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 63.7326.04 µε τίτλο «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου
Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου
Κεφαλλονιάς"» και διαµορφωµένη πίστωση 27.917,96 ευρώ κατά 27.917,96 ευρώ
• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 63.8122.01 µε τίτλο «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς
(ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς"» και
εγγραφή πίστωσης ποσού 27.917,96 ευρώ
• Το ανωτέρω παραστατικό χρηµατοδοτείται από το ΕΠΕΡΑΑ.
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2. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων τρέχοντος έτους,
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κάτωθι µεταβολές:
• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6654.03 µε τίτλο «Προµήθεια µέσων σήµανσης ζώων
(παραγωγικά - αδέσποτα )» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ.
• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6654.02 µε τίτλο «Προµήθεια ζωοτροφών» και την
εγγραφή πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ
• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 10.6613.02 µε τίτλο «Προµήθεια µελανιώνµελανοταινίων-τόνερ για περιφερικό εξοπλισµό» και διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ
κατά 3.000,00 ευρώ.
• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6221.00 µε τίτλο «Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α.
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ
µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ
• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.22 µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών
εφαρµογής προγράµµατος προστασίας αδέσποτων σκύλων» και διαµορφωµένη πίστωση
16.800,00 µε το ποσό των 2.800,00 ευρώ λόγω υπολοίπου µεταφερόµενης σύµβασης από το
2018.
3. Μετά την ολοκλήρωση της επαναβεβαίωσης των εισπρακτέων υπολοίπων 31/12/2018 και
λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της εγκυκλίου 38347/27-07-2018 περί κατάρτισης του
Προϋπολογισµού 2018 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των κάτωθι Κ.Α. Εσόδων
και Εξόδων:
• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 3218.01 µε τίτλο «Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε» και
διαµορφωµένη πίστωση 142.135,42 ευρώ µε το ποσό των 53.896,59 ευρώ.
• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 3218.02 µε τίτλο «Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων Π.Ε» και
διαµορφωµένη πίστωση 51.540,11 ευρώ µε το ποσό 222.645,18 ευρώ.
• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 3218.03 µε τίτλο «Τέλη Εστιατορίων Π.Ε» µε διαµορφωµένη
πίστωση 402.851,69 ευρώ µε το ποσό των 45.993,38 ευρώ.
• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8511.01 µε τίτλο «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων» και διαµορφωµένη πίστωση 5.198.818,15 ευρώ µε το ποσό των 322.535,15
ευρώ.
4. Μετά από επικοινωνία µε την Ασφαλιστική εταιρεία Υδρόγειος σχετικά µε την αποζηµίωση
ζηµιάς που προκλήθηκε σε τρεις κολώνες στο Λιθόστρωτο, συνολικού ποσού 2.380,00 ευρώ,
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
-την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1699.14 µε τίτλο «Έσοδα από αποζηµίωση ασφαλιστικής
λόγω ζηµιών» και διαµορφωµένη πίστωση 770,00 µε το ποσό των 2.380,00 ευρώ.
-την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.29 µε τίτλο «Προµήθεια κολώνων φωτισµού
στην περιοχή Λιθοστρώτου (ασφαλιστική αποζηµίωση)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού
2.380,00 ευρώ.
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο
ποσό των 58.216,32 ευρώ.
Αργοστόλι 21/02/2019
Ο συντάξας
Κουστουµπάρδη Σοφία

Ο Προϊστάµενος
Μαντζουράτος Θεόδωρος

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν καταγραφεί στα
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 2ης αναµόρφωσης του
Προϋπολογισµού 2019 - τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και την εισήγηση πρότασης για
έγκρισή του από το ∆.Σ.
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση .
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τα εξής: από την παράγραφο 1 την ∆ηµιουργία του Κ.Α.
Εξόδων 63.8122.01 µε τίτλο «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο "
Αποχέτευση ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς"» και εγγραφή πίστωσης ποσού 27.917,96
ευρώ
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Την παράγραφο 2 ολόκληρη εκτός από τις µειώσεις και τέλος ολόκληρη την παράγραφο 4.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Κωνσταντάκης Άγγελος -Κουρκουµέλης Ηλίας .

Και αφού έλαβε υπόψη:
−

το αρθ. 72 του Ν. 3852/10
την 13/2019 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019

την υπ αρίθ 18145/4-02-2019 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
(Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.
− Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
και την εισήγηση της Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το παραπάνω σχέδιο της 2ης Αναµόρφωσης –Τροποποίησης Τεχνικού
Προγράµµατος & Προϋπολογισµού έτους 2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού
του έτους 2019 και εισηγείται την έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
3. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64 / 2019
Α∆Α: ΨΨΣΣΩΕ5-81Ω
ΘΕΜΑ : 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 και εισήγηση
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη το 19ο
θέµα
ηµερήσιας διάταξης: « 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το
συνηµµένο σχέδιο του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του
Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2019 που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας απόφασης ,το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Έχοντας υπόψην:
•

•

Την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών περί Καθορισµού
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης»
(Ο.Π.∆.) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου
4 του ν. 4111/2013.
Την Εγκύκλιο 5 του Υπ. Εσωτερικών σχετικά µε την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί
της αριθµ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την
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•

•

•

•

•
•

•
•
•

παρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του
Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους
2013.
Την ΚΥΑ 41273 των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.".
Την ΚΥΑ 30040 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα:
"Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του
«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄
450/26.2.2013)."
Την αριθµ. 34574/05-07-2018(ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) Κ.Υ.Α. µε θέµα «Καθορισµός
διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισµού οικονοµικών αποτελεσµάτων και παρακολούθησης
των προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA - θέµατα
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA.»
Το αριθµ. πρωτ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί πινάκων
στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 2019 και παροχής διευκρινήσεων επί του
στόχου του οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆.
Την αριθ. 359/11-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί
έγκρισης του Προϋπολογισµού Έτους 2019.
Την αριθµ. πρωτ. 1222/14-12-2018 έγγραφη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του Σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 ∆ήµου
Κεφαλλονιάς όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν µε την υπ΄ αριθµ.
38347/25-07-2018 ΚΥΑ και το σχέδιο προϋπολογισµού µας είναι ισοσκελισµένο,
Την αριθµ. 13/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί έγκρισης του
Προϋπολογισµού Έτους 2019.
Τα απολογιστικά στοιχεία των Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων της χρήσης 2018,
Τις αναµορφώσεις – τροποποιήσεις προϋπολογισµού τρέχοντος έτους 2019,

παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 1η αναµόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών
Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2019 που
διαµορφώνεται ως φαίνεται στο κάτωθι συνηµµένο αρχείο.
Αργοστόλι 20/02/2019
Ο συντάξας
Κουστουµπάρδη Σοφία

Ο ∆ιευθυντής
Παυλάτος Γεράσιµος
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2019

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :
Α/Α Στήλης :

1

2

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
3

4

5

6

2019

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ

19

Τιµή = 0 => ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ:

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ:

Α

18

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ
Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

3µηνο

Α̟ρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6µηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σε̟τέµβριος

9µηνο

Οκτώβριος

Νοέµβριος

Δεκέμβριος

12µηνο

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ
ΣΤΟΧΟΥΣ

Ταύτιση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Στοχοθεσίας

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ

και Π/Υ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

(06)_Έσοδα α̟ό ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες(+) (1211) _Έκτακτες
ε̟ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών α̟ό εθνικούς ̟όρους (µέσω του
τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού)(+) (1214) _Ε̟ιχορηγήσεις για ̟υρο̟ροστασία ̟ου
̟ροορίζονται για λειτουργικές δα̟άνες(+) (131) _Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό θεσµοθετηµένους

Γραµµή 1

Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό Τακτικό Προϋ̟ολογισµό

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

6.755.164

507.052

512.052

516.699

1.535.804

680.052

514.002

680.452

3.410.311

507.052

507.052

577.002

5.001.417

619.857

619.857

514.032

6.755.164

0

6.740.518

7.344.706

0

2.106

719.927

722.033

0

500.000

608.580

1.830.613

870.000

525.000

1.728.294

4.953.907

433.992

469.080

1.487.727

7.344.706

0

7.333.418

9.223.148

52.740

77.016

762.431

892.187

644.450

731.802

808.230

3.076.669

973.350

1.338.567

1.078.730

6.467.316

353.670

1.169.965

1.232.197

9.223.148

0

9.084.998

1.996.500

489.500

462.300

67.620

1.019.420

15.780

20.870

97.140

1.153.210

21.490

18.030

13.180

1.205.910

228.180

266.180

296.230

1.996.500

0

1.966.500

548.159

24.700

15.236

16.262

56.197

11.851

19.472

41.584

129.104

28.250

26.398

33.563

217.315

33.509

78.354

218.981

548.159

0

675.118

4.151.982

292.500

386.200

292.500

971.200

292.500

386.200

292.500

1.942.399

292.500

386.200

292.500

2.913.599

292.500

386.200

559.684

4.151.982

0

4.135.252

30.019.660

1.366.492

1.454.910

2.375.439

5.196.841

1.644.633

2.172.346

2.528.486

11.542.306

2.692.642

2.801.247

3.723.269

20.759.465

1.961.708

2.989.636

4.308.852

30.019.660

0

29.935.805

κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού
συµ̟εριλαµβανοµένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και
έργα: Χρηµατοδοτήσεις α̟ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού)(+)
(1215) _Έσοδο α̟ό ε̟ιχορήγηση για ̟ληρωµή ληξι̟ρόθεσµων
(1212)_Ε̟ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών: Α̟ό
συγχρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Ε̟ιχορηγήσεις για την
κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών: Α̟ό εθνικούς ̟όρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του
Π.∆.Ε.)(+) (1321) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α̟ό
Περιφερειακά ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα(+) (1322) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για
ε̟ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α̟ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού

Γραµµή 2

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

τµήµατος του Π.∆.Ε.)(+) (1328) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα:
Χρηµατοδοτήσεις α̟ό το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
Περιφερειακών Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων (-) (8262) _Ε̟ιστροφή χρηµάτων λόγω
ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε(+) (1217) _Ε̟ιχορηγήσεις για την κάλυψη
λειτουργικών δα̟ανών: Α̟ό ̟ρογράµµατα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για
ε̟ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α̟ό Ε.Ε. (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324)
_Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α̟ό ∆ιεθνείς
οργανισµούς (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)
(01)_Πρόσοδοι α̟ό ακίνητη ̟εριουσία(+) (02) _Έσοδα α̟ό κινητή ̟εριουσία(+) (03)
_Έσοδα α̟ό αντα̟οδοτικά τέλη και δικαιώµατα(+) (04) _Έσοδα α̟ό λοι̟ά τέλη
δικαιώµατα και ̟αροχή υ̟ηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοι̟ά τακτικά
έσοδα(+) (11) _Εσοδα α̟ό εκ̟οίηση κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας(+) (14) _∆ωρεές-

Γραµµή 3.α Ίδια Έσοδα

κληρονοµιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις ̟ρόστιµα ̟αράβολα(+) (16) _Λοι̟ά
έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα α̟ό ̟ρογραµµατικές συµβάσεις για υλο̟οίηση το̟ικών
̟ολιτικών(+) (1219) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα α̟ό ̟ρογραµµατικές
συµβάσεις για κάλυψη ε̟ενδυτικών δα̟ανών (+) (1329) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για
ε̟ενδύσεις και έργα

Γραµµή 3.β
Γραµµή 4
Γραµµή 5

Α.1

Ίδια Έσοδα ̟ου βεβαιώνονται και εισ̟ράττονται για
̟ρώτη φορά
Έσοδα ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εισ̟ραχθούν α̟ό
α̟αιτήσεις ΠΟΕ
Λοι̟ά Έσοδα

(+) (2) _Έσοδα ̟αρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) ̟ου βεβαιώνονται για ̟ρώτη
φορά
(32)_Εισ̟ρακτέα υ̟όλοι̟α α̟ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα ̟αρελθόντα έτη(-) (85)
_Προβλέψεις µη είσ̟ραξης εισ̟ρακτέων υ̟ολοί̟ων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους
(41)_Εισ̟ράξεις υ̟έρ δηµοσίου και τρίτων (+) (42) _Ε̟ιστροφές χρηµάτων(+) (31)
_Εισ̟ράξεις α̟ό δάνεια

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

Γραµµή 6

∆ιαθέσιµα

Ταµειακά διαθέσιµα κατά την 31.12 του ̟ροηγούµενου έτους

4.411.337

Γραµµή 7

Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο

5_Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο

4.411.337

4.179.270

34.430.998

34.115.075

A.2

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

4.179.270

Έλεγχος
ταύτισης

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Π/Υ και

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ:

Β

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

3µηνο

Α̟ρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6µηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σε̟τέµβριος

9µηνο

Οκτώβριος

Νοέµβριος

Δεκέμβριος

12µηνο

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ

Στοχοθεσίας
(Η ΤΙΜΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΣΤΟΧΟΥΣ

ΙΣΟΥΤΑΙ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΜΕ "0")
Γραµµή 1

Κόστος ̟ροσω̟ικού

(60)_Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού(+) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού (ΠΟΕ)

5.979.482

575.754

Γραµµή 2

Λοι̟ά έξοδα χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού

12.902.575

Γραµµή 3

∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις

(+) (7) _Ε̟ενδύσεις

9.772.775

Γραµµή 4

Πληρωµές ΠΟΕ

Γραµµή 5

Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων

B.1

(81)_Πληρωµές υ̟οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού(+) (83)
_Ε̟ιχορηγούµενες ̟ληρωµές υ̟οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
(82)_α) Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) _Ε̟ιστροφή χρηµάτων
λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Γραµµές 1 - 5)

481.573

479.991

1.537.318

474.693

472.205

491.135

591.964

899.898

1.297.088

81.052

179.987

724.405

2.010.508

112.085

584.471

3.707.441

307.542

307.542

34.372.781

1.668.396

2.453.470

2.975.350

492.003

488.978

2.788.950

956.068

1.041.531

985.445

221.425

790.524

401.964

1.098.519

107.703,87

307.542

922.625

307.542

3.210.989

7.332.856

2.067.431

2.739.813

472.205

4.428.537

472.205

472.205

1.215.210

6.001.758

1.109.211

1.150.125

1.257.222

723.368

2.720.762

943.553

751.959

1.833.759

9.518.317

998.181

6.250.033

448.639

128.012

176.583

1.510.818

103.068

54.451

33.334

1.701.672

307.542

307.542

1.845.249

307.542

307.542

307.542

2.767.874

2.913.838

15.053.938

2.955.377

2.753.055

3.904.062

24.666.431

0

5.855.622

12.902.575

0

12.844.541

9.772.775

0

9.927.431

155.990

2.010.508

0

1.662.375

324.484

3.707.441

0

3.690.500

4.729.814

34.372.781

0

33.980.469

606.536

5.979.482

1.050.841

1.335.237

766.535

2.307.568

107.321

45.525

307.542

307.542

2.333.888

2.642.647

58.216

135.094

Β.2

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

34.430.998

34.115.563

Γ.1

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

1.460.122

Γ.2

Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

Γραµµή 6

∆

Α̟οθεµατικό

Ταµειακό α̟οτέλεσµα ΟΠ∆ (Στόχος)

Ε

Οικονοµικό α̟οτέλεσµα ΟΠ∆ (Στόχος)

Ζ

∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ

(85) Προβλέψεις µη είσ̟ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ

6.578.048

Η.1

Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ

"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο + ΚΑΕ (85)

41.009.046

Η.2

Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ

"Σύνολο Εξόδων µε α̟οθεµατικό 1-6" + ΚΑΕ (85)

41.009.046

1.380.000

1.290.000

1.120.000

1.120.000

920.000

830.000

710.000

710.000

560.000

450.000

380.000

380.000

110.000

40.000

0

0

4.109.433

3.110.872

2.275.322

2.275.322

1.852.525

1.285.057

899.706

899.706

636.970

685.163

504.370

504.370

132.190

479.179

58.216

58.216

2.729.433

1.820.872

1.155.322

1.155.322

932.525

455.057

189.706

189.706

76.970

235.163

124.370

124.370

22.190

439.179

58.216

58.216
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Οι κ. κ. Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνουν ότι καταψηφίζουν την εισήγηση.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία –Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος
Και αφού έλαβε υπόψη :
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) το άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου
5) το σχέδιο τροποποίησης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου
Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2019.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό της Την 1η αναµόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών
Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2019 που
διαµορφώνεται ως φαίνεται στο συνηµµένο αρχείο το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας απόφασης και εισηγείται την κατάρτιση του από το ∆.Σ.
2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Κουρκουµέλης Ηλίας
Γκισγκίνης Νικόλαος
Kωνσταντάκης Άγγελος
Παπαδάτος Νικόλαος
Μινέτος ∆ιονύσιος
Ανουσάκης Νικόλαος

Σοφία Γαρµπή
Α /∆ήµαρχος Οικονοµικών

iΚατά την έννοια της περ. 28 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
ii
Μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του υποσυστήµατος.
iii
Η περιπτ. (β) συµπληρώνεται και περιλαµβάνεται στη διακήρυξη αν δηµοσιεύτηκε προκαταρτική προκήρυξη στην Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβ.
παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4412/2016).
iv
Σηµειώνεται, ότι η διαφορετική, σε ορισµένα πεδία, ορολογία που χρησιµοποιείται τόσο στο τυποποιηµένο έντυπο του ΕΕΕΣ
όσο και στις αντίστοιχες φόρµες της δωρεάν πλατφόρµας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/tools/espd (πχ. το ΕΕΕΣ
αναφέρεται ως ΕΕΕΠ), οφείλεται στο γεγονός ότι το επίσηµο ελληνικό κείµενο του Εκτελεστικού Κανονισµού 2016/7 έχει υιοθετήσει τη
διατύπωση του κειµένου των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, ως αυτά είχαν στην αρχική έκδοσή τους, ήτοι πριν την επίσηµη διόρθωσή
τους.
Ήδη, έχει αποσταλεί επίσηµο αίτηµα διόρθωσης του ελληνικού κειµένου του ως άνω Εκτελεστικού Κανονισµού προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
v
Η περιπτ. (θ) συµπληρώνεται και περιλαµβάνεται στη διακήρυξη εφόσον η αναθέτουσα αρχή περιλάβει υποδείγµατα εγγράφων
προς υποβολή από τους οικονοµικούς φορείς π.χ. εγγυητικών επιστολών.
vi
Συµπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύµβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία µε σκοπό να περιγράψει ή να
προσδιορίσει στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας σύναψης.
vii
Πρβ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016.
viiiΌταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της σύµβασης,
µπορεί να περιληφθεί, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης θα διατεθούν µε µέσα άλλα πλην
των ηλεκτρονικών, όπως το ταχυδροµείο ή άλλο κατάλληλο µέσο ή συνδυασµός ταχυδροµικών ή άλλων καταλλήλων µέσων και ηλεκτρονικών
µέσων (τρίτο εδάφιο παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα
έγγραφα της σύµβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες ………………….
τηλ.:……………... Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύµβασης ……………, στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες».
ix
Όταν δεν µπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της
σύµβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρµόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο
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της διακήρυξης, τα µέτρα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο µε τον οποίο
είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα µπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονοµικός φορέας
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύµβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά
την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
x
Συµπληρώνεται από την αναθέτουσα αρχή µε σαφήνεια συγκεκριµένη ηµεροµηνία (“εγκαίρως, ήτοι έως την ....”), προς αποφυγή
οιασδήποτε σύγχυσης και αµφιβολίας.
xi
Συµπληρώνεται η έκτη ηµέρα πριν από τη λήξη της προθεσµίας του άρθρου 14 της παρούσας. Σε περίπτωση επισπευσµένης
διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, συµπληρώνεται, αντί της έκτης, η τέταρτη ηµέρα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα
άρθρα 67/297 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που η ηµέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούµενη αυτής εργάσιµη ηµέρα. Πρβλ και
άρθρο 11 της υπ' αριθµ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
xii
Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθµ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
xiii
Η εν λόγω προθεσµία καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη
των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
xiv
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).
xv
Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών µέσων).
xvi
Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).Πρβ. και
άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
xvii Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016.
xviii Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xix Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
xx
Ή/και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της µε. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
xxi
Πρβλ. οµοίως προηγούµενη υποσηµείωση
xxii
Η φράση “µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013” προστίθεται στη διακήρυξη µόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση
προσυµβατικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται.
xxiii
Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιηµένα από τον προσωρινό
ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, µόνο στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
xxiv
Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιηµένων
δικαιολογητικών, µετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 8.1, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, µετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά το άρθρο 5 της παρούσας και την άπρακτη πάροδο της
προθεσµίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής.
xxv
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε µε το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
xxvi
Επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπεται ότι: "25. Mε την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την περίπτωση 40
της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016".
xxvii
Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), µε το άρθρο 13 του οποίου καταργήθηκε το π.δ 113/2010.
xxviii
Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρµογή των διατάξεων για τον έλεγχο
του Ε.Σ.Ρ.
xxix
Τίθεται µόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
xxx
Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
xxxi
Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το
άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της.
xxxii
Σε περίπτωση που περιλαµβάνονται τυχόν δικαιώµατα προαίρεσης, διαµορφώνεται αναλόγως η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
xxxiii
Πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016.
xxxiv
Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενη από την Ε.Ε. µελέτη, τούτο να αναγράφεται στη
∆ιακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου είναι
ενταγµένη, καθώς και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης της δαπάνης της µελέτης από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (µε αναφορά στο
διαρθρωτικό ταµείο). Επίσης, η σχετική συµπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή
χρηµατοδότησης (Π∆Ε ή Τακτικός προϋπολογισµός). Για το ζήτηµα της ανάληψης δαπανών δηµοσίων επενδύσεων, βλ. και άρθρο 5 του π.δ
80/2016.
xxxv
Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση.
xxxvi
Κατά το άρθρο 184 του ν. 4412/2016, τµηµατικές προθεσµίες µπορούν να τεθούν στο συµφωνητικό κατά την κρίση της
αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τµηµατικές προθεσµίες, η σχετική αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται. Επίσης, µπορεί να γίνεται
παραποµπή στο σχετικό χρονοδιάγραµµα που (τυχόν) περιλαµβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδοµένων.
xxxvii
Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη µη χορήγηση προκαταβολής, το σχετικό εδάφιο διαγράφεται.
xxxviii
Να αναφερθεί εάν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και να συµπληρωθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 57 παρ 2 του ν.
4412/2016. Άλλως, να συµπληρωθεί «δεν γίνονται δεκτές».
xxxix
Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστόσο, στην παράγραφο 13.3 της παρούσας η αναθέτουσα αρχή έχει
συµπληρώσει ότι γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, η παράγραφος 13.4 διαγράφεται.
xl
Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄ εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισµό του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, πρβ. άρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.
xli
Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 .
xlii
Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών µετά την
παρέλευση τριών εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, προκειµένου να έχει προσκοµιστεί από
τους συµµετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας.
xliii
Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., µε
ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016).
xliv
Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
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xlv
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000 ευρώ, εκτός αν άλλως
ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρίτο του ν. 4412/2016).
xlvi
Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συµπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική
επιστολή προκαταβολής. Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που µε την παρούσα ορίζεται µεγαλύτερο ύψος
προκαταβολής (πχ 15%), 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 καταβαλλόµενης προκαταβολής.
xlvii
Τα γραµµάτια σύστασης χρηµατικής παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για την παροχή εγγυήσεων
συµµετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα
βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 ∆εκεµβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων
παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και ∆ανείων”). Πρβλ. το µε αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
xlviii
Πρβλ. άρθρα 63 και 65 του ν. 4412/2016.
xlixΣύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη µε αριθµ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ, όπως ισχύουν.
l
Σύµφωνα µε την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δηµοσίευσης της
περίληψης της προκήρυξης σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας µε πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1
του ν. 3316/2005 µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2017 (πρβ. παρ. 10 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθώς και σε µία ηµερήσια
εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η µελέτη ή η υπηρεσία, ή της έδρας
της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόµου δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα ή αν το εν λόγω έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νοµούς,
που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο 12 του ν. 3316/2005 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2020 (πρβ. παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016).
li
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύει έως και την 31.12.2020 (πρβ. άρθρο 379 παρ.
12 του ν. 4412/2016).
lii
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να καλούν συγκεκριµένες τάξεις/ πτυχία
του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών.
liii
Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016.
liv
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισηµαίνεται
ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδοµένης της ως άνω νοµοθετικής µεταβολής, ως “αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονοµικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά µόνο σε αµετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις.
lv
Στο Μέρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λόγοι Αποκλεισµού ) αντί του όρου “δωροδοκία”, αναγράφεται ο όρος “διαφθορά”, καθώς δεν έχει
διορθωθεί µε αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισµός 2016/7, όπως η Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).
lvi
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
lvii
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ' του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
lviii
Επισηµαίνεται ότι η πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής
(πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
lix
Οµοίως µε την προηγούµενη σηµείωση.
lx
Οι λόγοι της παραγράφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχοµένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισµού της παρ. 18.1.5, συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύµβασης (εκτιµώµενη αξία αυτής, ειδικές
περιστάσεις κλπ), µε σχετική πρόβλεψη στο παρόν σηµείο της διακήρυξης. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε
δυνητικού λόγου αποκλεισµού της παρ. 18.1.5 και πρόβλεψης του στην παρούσα διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει τον οικονοµικό
φορέα (µε την επιφύλαξη των παρ. 7 έως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ο συγκεκριµένος λόγος
αποκλεισµού. Επισηµαίνεται ότι η επιλογή της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους αποκλεισµού της παραγράφου 18.1.5 διαµορφώνει
αντιστοίχως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και τα αποδεικτικά µέσα του άρθρου 22 της παρούσας. Σε περίπτωση που
η αναθέτουσα αρχή δεν επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισµού της παρ. 18.1.5, διαγράφεται το περιεχόµενο των σχετικών λόγων
αποκλεισµού της παραγράφου και δεν συµπληρώνεται αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά µέσα.
lxi
Σηµειώνεται ότι, στο Κεφάλαιο Γ του ΕΕΕΣ ( Λόγοι που σχετίζονται µε Αφερεγγυότητα, Σύγκρουση Συµφερόντων ή
Επαγγελµατικό Παράπτωµα ), οι συγκεκριµένες καταστάσεις αναφέρονται µε παρόµοια ορολογία ως εξής: α) έχει κηρύξει χρεοκοπία, ή β)
υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, ή γ) έχει υπαχθεί σε πτωχευτικό συµβιβασµό, ή δ) βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή
ε) τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή στ) έχουν ανασταλεί οι δραστηριότητές του, καθώς δεν έχει
διορθωθεί µε αντίστοιχο ∆ιορθωτικό ο Κανονισµός 2016/7, όπως η Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).
lxii
Η παρ. 18.1.6 τίθεται µόνο αν η η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Η µη
συνδροµή του εν λόγω εθνικού λόγου αποκλεισµού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος ΙΙΙ ∆ “Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που
ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους”).
lxiii
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
lxiv
Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισµού της
παραγράφου αυτής.
lxv
Όλα τα κριτήρια επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε
συνδυασµό µε το αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα µε το
αντικείµενο της σύµβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαµορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να µην
περιορίζεται δυσανάλογα η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων στους διαγωνισµούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισµού
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεµελιώδεις ενωσιακές αρχές,
ιδίως η αρχή της ίσης µεταχείρισης των συµµετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου
ανταγωνισµού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4 εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του
προσφέροντος να εκτελέσει τη σύµβαση (κριτήρια “on/off”) και δεν µπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στο άρθρο
21.1 της παρούσας και να βαθµολογούνται, πλην των τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται
ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα τεχνικής ικανότητας (Πρβλ. και υποσηµείωση 77 κατωτέρω).
lxvi
Επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να καλούν συγκεκριµένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/
Γραφείων Μελετών. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οι οποίες προστέθηκαν µε το άρθρο 119 παρ. 5 περ. α' & ε',
αντίστοιχα, του ν. 4472/2017, σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.
lxvii
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν την
αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι

339

ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σηµείο.
lxviii
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν την
αναγκαία τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι
ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο συγκεκριµένα, η
αναθέτουσα αρχή περιγράφει, στο παρόν σηµείο, τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, ανάλογα µε την υπό ανάθεση
µελέτη. Ειδικά ως προς την απαίτηση στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει περιγραφικά τα επαγγελµατικά προσόντα
(εµπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτούµενων για τη συγκεκριµένη σύµβαση µελετητών. Για τον τρόπο απόδειξης της στελέχωσης, πρβλ. άρθρο
22.2.3 της παρούσας.
lxix
Προαιρετική επιλογή. Η παρ. 19.4 τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συµπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επαναλαµβάνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι
ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
lxx
Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 78 παρ. 1 έβδοµο εδάφιο του ν.
4412/2016, άλλως διαγράφεται.
lxxi
Προαιρετική επιλογή συµπλήρωσης του εδαφίου. Σύµφωνα µε το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση
συµβάσεων υπηρεσιών, οι Αναθέτουσες Αρχές µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο
τον προσφέροντα.
lxxii
Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας παράγει από το υποσύστηµα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής σε µορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο υπογράφεται µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της µε. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
lxxiii
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται κατά τους όρους του άρθρου 21.2 της παρούσας. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης µελετών, και εφόσον τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 51, ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνει ιδίως, επιπλέον των ως άνω
αναφεροµένων, και τεχνική έκθεση µε τεχνική πρόταση - λύση, που περιλαµβάνει την εκτίµηση του γενικού και ειδικού αντικειµένου της
µελέτης, µε ανάλυση των επιµέρους ζητηµάτων, διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, τεκµηρίωση των αντιστοίχων προτάσεων, καθώς και το
κόστος υλοποίησης και λειτουργίας.
lxxiv
Το όριο των σελίδων καθορίζεται κατά την εκτίµηση της αναθέτουσας αρχής, αναλόγως των απαιτήσεων της µελέτης που
πρόκειται να εκπονηθεί.
lxxv
Η αναθέτουσα αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ένα ή περισσότερα εκ των αναφεροµένων κριτηρίων στις παραγράφους
2 έως 4 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 ανάλογα µε το συγκεκριµένο αντικείµενο της σύµβασης και να καθορίσει τη βαρύτητα αυτών.
Επισηµαίνεται ότι τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και να µην έχουν ως αποτέλεσµα την παροχή
απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην αναθέτουσα αρχή (πρβ. παρ. 8 και 9 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016). Επισηµαίνεται, τέλος, ότι τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4 δεν µπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, πλην των τίτλων σπουδών
και επαγγελµατικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα τεχνικής ικανότητας στο άρθρο
19.3 της παρούσας (Πρβλ. Παράρτηµα ΧΙΙ/ Μέρος ΙΙ/ περ. στ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016).
lxxvi
Τίθενται ελάχιστα όρια για τις επιµέρους βαθµολογίες των κριτηρίων/υποκριτηρίων ανάθεσης. Πρέπει, πάντως, να λάβουν υπ’
όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση ορίων µπορεί να είναι πολύ αυστηρή έως απαγορευτική για την ελεύθερη συµµετοχή των
υποψηφίων σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά την εκτίµηση της αναθέτουσας αρχής, είτε να µην προβλέπεται η χρήση
κατωτέρων ορίων ανά κριτήριο ή το όριο αυτό να τίθεται πολύ χαµηλά (π.χ. 30 µονάδες στην εκατονταβάθµια κλίµακα βαθµολόγησης του
κριτηρίου).
lxxvii
Αναφέρεται µόνο αν έχει τεθεί ελάχιστα αποδεκτή επιµέρους βαθµολογία σε κάθε κριτήριο.
lxxviii
Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
lxxix
Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών µέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους
ίδιους τους οικονοµικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της µε αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
lxxx
Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονοµικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται
η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73
παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
lxxxi
Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
lxxxii
Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 18.1.5, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυµεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 18.1.5 στο παρόν σηµείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
lxxxiii
Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόµιση δικαιολογητικών προς απόδειξη µόνο
των λόγων αποκλεισµού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
lxxxiv
Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ασφαλιστικής
ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, οι οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως
πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί µε τα
υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
υποσυστήµατος.
lxxxv
Πρβλ. οµοίως προηγούµενη υποσηµείωση.
lxxxvi
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισµού.
lxxxvii
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet.
lxxxviii
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισµού.
lxxxix
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της µε αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
xcΕπισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον µπορέσει να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις
αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης.
xci
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισµού.
xcii
Η υποχρέωση προσκόµισης δικαιολογητικών ονοµαστικοποίησης µετοχών αφορά µόνο στις ανώνυµες εταιρείες που λαµβάνουν
µέρος στο διαγωνισµό, είτε πρόκειται για µεµονωµένους υποψήφιους, είτε για µέλη ενώσεων και µόνο εφόσον η εκτιµώµενη αξία της
σύµβασης υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου τους.
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xciii
Συµπληρώνονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά µέσα), κατά περίπτωση, µε βάση το Μέρος Ι του Παραρτήµατος
ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α’ του ν. 4412/2016.
xciv
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή
αναγράφει όσα εκ των αποδεικτικών µέσων που αναφέρονται στα στοιχεία αιι, β, γ, ε, στ και η του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α’
του ν. 4412/2016 απαιτούνται (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόµου). Ειδικά η στελέχωση των ηµεδαπών µελετητικών επιχειρήσεων
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο Μελετητών/ Γραφείων Μελετών.
xcv
Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 19.4, συµπληρώνεται αναλόγως σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν.
4412/2016.
xcvi
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήµατος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύµβασης το
επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αµοιβή του δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας µε τον ανάδοχο.
Στην περίπτωση αυτή, καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή οι µηχανισµοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς
αδικαιολόγητες πληρωµές, καθώς και οι ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του
κύριου αναδόχου. Συµπληρώνεται αναλόγως.
xcvii
Ο όρος αυτός µπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού µικρότερου του 30% της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
xcviii
Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις, π.χ. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, δέσµευσης πίστωσης, η
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής σε περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενης σύµβασης, τυχόν άλλες εγκρίσεις,
ειδικοί όροι, κλπ.
xcix
Από 01.01.2017 έχει τεθεί σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”, το άρθρο 13 του οποίου
καταργεί το π.δ 113/2010. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016: “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συµβάσεις που
συνάπτονται για λογαριασµό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθµό και τη χρονολογία της απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθµό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθµό της απόφασης έγκρισης
της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη.".Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο
12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “∆ιακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συµβάσεις που συνάπτονται από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου
2, παρ. 2 του παρόντος". Πρβ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγµατος “Ανάληψη δαπανών δηµοσίων επενδύσεων”.
cc
Του αρµοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 4412/2016).
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