
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  79    / 2019                                                                        Α∆Α: 6Υ∆ΟΩΕ5-ΤΛ0 
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου». 
                                                                        
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη    το 5 o θέµα     ηµερήσιας 
διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου».θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 13-03-
2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών για την συγκρότηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου» η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
 Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 6356/6-03-2019 έγγραφο της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο ζητείται η υπόδειξη Μελών στην  εν λόγω Επιτροπή από το Τεχνικό 



Επιµελητήριο Ελλάδας ,  την Περιφερειακή  Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων και την Πανελλήνια Ένωση συνδέσµων 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων τα απαντητικά έγγραφα των οποίων κατά σειρά έχουν ως εξής:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 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 «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου»όπως 
παρακάτω: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 



 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Π Ε Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ    Π.Ε Αργονόµων   Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ  Τ.Ε  Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ∆ΑΝΕΛΑΤΟΣ  Τ. Ε   Μηχανολόγων Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ –ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πολιτικός Μηχανικός – ∆/νση:  Μαρ. Γερουλανου 38  
                                                    28200    Ληξούρι – τηλ. 2671093310 –Εκπρόσωπος του  
                                                         Τεχνικού  Επιµελητήριου  Ελλάδας. 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ  ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης συνδέσµων Εργοληπτών  
                                                                                                                      ∆ηµοσίων Έργων. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΤΟΥΠΑΣ    Π. Ε   Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ   ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ   Π Ε Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
                                                       ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ Τ. Ε   Πολιτικών   Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ   ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ   Τ.Ε  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  ∆ήµος Ιθάκης. 
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός –∆/νση : Αγιος Βασίλειος Ληξούρι . 
                                              Τηλ. 2671306757. –Εκπρόσωπος του Τεχνικού  Επιµελητήριου  Ελλάδας. 
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης συνδέσµων Εργοληπτών  
                                                                                                                  ∆ηµοσίων Έργων. 
 
Πρόεδρος προτείνεται   ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Π Ε Πολιτικών  Μηχανικών  και  αναπληρωτής του ο κ.  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΣΤΟΥΠΑΣ    Π. Ε   Πολιτικών  Μηχανικών. 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   Ανουσάκης Νικόλαος –
Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
 Την  7/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε ∆ΕΥΑΚ) 
Την  αρίθ.  188/18-02-2019 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 6Ι44ΟΡΓΟ-ΤΧΘ) της ∆ΕΥΑΚ. 
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   13-03 -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 «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου» 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Π Ε Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ    Π.Ε Αργονόµων   Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ  Τ.Ε  Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ∆ΑΝΕΛΑΤΟΣ  Τ. Ε   Μηχανολόγων Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ –ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πολιτικός Μηχανικός – ∆/νση:  Μαρ. Γερουλανου 38  
                                                    28200    Ληξούρι – τηλ. 2671093310 –Εκπρόσωπος του  
                                                         Τεχνικού  Επιµελητήριου  Ελλάδας. 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ  ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης συνδέσµων Εργοληπτών  
                                                                                                                      ∆ηµοσίων Έργων. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΤΟΥΠΑΣ    Π. Ε   Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ   ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ   Π Ε Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
                                                       ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ Τ. Ε   Πολιτικών   Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ   ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ   Τ.Ε  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  ∆ήµος Ιθάκης. 
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός –∆/νση : Αγιος Βασίλειος Ληξούρι . 
                                              Τηλ. 2671306757. –Εκπρόσωπος του Τεχνικού  Επιµελητήριου  Ελλάδας. 
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης συνδέσµων Εργοληπτών  



                                                                                                                  ∆ηµοσίων Έργων. 
 
Πρόεδρος ορίζεται    ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΡΟΥΧΩΤΑΣ Π Ε Πολιτικών  Μηχανικών  και  αναπληρωτής του ο κ.  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΣΤΟΥΠΑΣ    Π. Ε   Πολιτικών  Μηχανικών. 
 
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλα τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  80   / 2019 
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 
 
                                                                          
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη    το 6 o θέµα     ηµερήσιας 
διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».θέτει 
υπόψη της Επιτροπής το από 15-03-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών 
για την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
«ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 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 εν λόγω  έργου όπως παρακάτω: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ  Π Ε Αργονόµων   Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΟΥ     Τ. Ε Πολιτικών   Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   Τ.Ε    Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
 
∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ    Π. Ε   Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΡΟΥΛΗΣ   Λοιποί  Τ. Ε ∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ  Τ. Ε   Πολιτικών   Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
  . 
 
Πρόεδρος προτείνεται   η  κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ  Π Ε Αργονόµων   Τοπογράφων  Μηχανικών  και  αναπληρωτής της  η  κ.  
∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ    Π. Ε   Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
. 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   Ανουσάκης Νικόλαος –
Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
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   15-03 -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 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ  Π Ε Αργονόµων   Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΟΥ     Τ. Ε Πολιτικών   Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   Τ.Ε    Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
                                                                                                                      ∆ηµοσίων Έργων. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ    Π. Ε   Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΡΟΥΛΗΣ   Λοιποί  Τ. Ε ∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ  Τ. Ε   Πολιτικών   Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
 
Πρόεδρος ορίζεται  η  κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ  Π Ε Αργονόµων   Τοπογράφων  Μηχανικών  και  αναπληρωτής της  η  κ.  
∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ    Π. Ε   Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλα τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  81   / 2019                                                                    Α∆Α: ΩΤΖ2ΩΕ5-9Υ1 
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) Σχολικό Συγκρότηµα Κεραµιών    2) Γυµνάσιο 
Λύκειο Πάστρας  3) Γυµνάσιο Λύκειο Σάµης 4) 5ο ∆ηµοτικό  Σχολείο Αργοστολίου» 
                                                                          



 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 «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) Σχολικό Συγκρότηµα Κεραµιών    2) Γυµνάσιο Λύκειο Πάστρας  
3) Γυµνάσιο Λύκειο Σάµης 4) 5ο ∆ηµοτικό  Σχολείο Αργοστολίου».θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 15-03-2019 αποτέλεσµα 
της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών για την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου«ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) Σχολικό Συγκρότηµα Κεραµιών    2) Γυµνάσιο 
Λύκειο Πάστρας  3) Γυµνάσιο Λύκειο Σάµης 4) 5ο ∆ηµοτικό  Σχολείο Αργοστολίου» η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 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 εν λόγω  έργου όπως παρακάτω: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΛΙΑ∆Η  Π .Ε Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΕΛΒΙΡΑ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ      Τ. Ε Μηχανολόγων _Ηλεκτρολόγων    Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ    Τ. Ε    Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ    Π. Ε   Μηχανολόγων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ   Π. Ε Χηµικών Μηχανικών    ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Τ. Ε    Μηχανολόγων  Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
Πρόεδρος προτείνεται   η  κ.  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΛΙΑ∆Η  Π .Ε Πολιτικών Μηχανικών και  αναπληρωτής της  ο   κ.  ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ    Π. Ε   Μηχανολόγων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   Ανουσάκης Νικόλαος –
Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
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   15-03 -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 «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) Σχολικό Συγκρότηµα Κεραµιών    2) Γυµνάσιο Λύκειο 
Πάστρας  3) Γυµνάσιο Λύκειο Σάµης 4) 5ο ∆ηµοτικό  Σχολείο Αργοστολίου» 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΛΙΑ∆Η  Π .Ε Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΕΛΒΙΡΑ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ      Τ. Ε Μηχανολόγων _Ηλεκτρολόγων    Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ    Τ.Ε    Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ    Π. Ε   Μηχανολόγων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ  Π.Ε Χηµικών Μηχανικών    ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Τ. Ε    Μηχανολόγων  Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
 
Πρόεδρος ορίζεται  η  κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΛΙΑ∆Η  Π .Ε Πολιτικών Μηχανικών   
και  αναπληρωτής της  ο  κ.  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ    Π. Ε   Μηχανολόγων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
 
 
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλα τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   82  / 2019                                                                                                                                                                       
Α∆Α: ΩΝΓ7ΩΕ5-ΧΞΝ          
 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  Επιλογήs 
αναδόχου για την«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 
 
                                                                                                                        



Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  8  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  επιλογής 
αναδόχου για την  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   
το προσχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποίo αναλυτικά  έχει ως εξής :  
 
Σύµφωνα µε την  249/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού µε Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό   για την για  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω 
Υπηρεσίας   αναλυτικά όπως παρακάτω:  

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση Πλατεία Βαλλιάνου 

Πόλη Αργοστόλι 

Ταχυδροµικός Κωδικός 28100 

Χώρα1 Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS2 EL 623 

Τηλέφωνο 2671360155 / 2671022796   

Φαξ 2671022572 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  log.dim.kef@gmail.com 
sdanelatos@kefallonia.gov.gr   

Αρµόδιος για πληροφορίες3 ∆ιονύσιος Παγώνης (Τµήµα Προµηθειών) 
Σπυρίδων ∆ανελάτος (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kefallonia.gov.gr   

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4 www.kefallonia.gov.gr    

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5  ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – Υποτοµέας Ο.Τ.Α.6 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες). 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 8  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.9 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: 
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ & την ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
www.kefallonia.gov.gr.  
γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιµα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : 
www.promitheus.gov.gr και www.kefallonia.gov.gr.  
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 

                                                 
1 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
3 Συµπληρώνεται το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και ο αρµόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, 
άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
4 Εφόσον υπάρχει και για συµβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, Νοσοκοµείο, ∆ήµος, ΑΕ  του ∆ηµοσίου κλπ 
και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “µη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 
4412/2016 
6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δηµόσιου τοµέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας Κεντρικής Κυβέρνησης, 
Υποτοµέας ΟΤΑ, Υποτοµέας ΟΚΑ) ή β) ∆ηµόσιος Τοµέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  
7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτηµα ΙΙ (Προκήρυξη Σύµβασης), Τµήµα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες β) Άµυνα, γ) ∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, 
ε) Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδοµές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, 
πολιτισµός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
8 Επιλέγονται και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισµένη, αντί για τα αναφερόµενα στο α) συµπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα έγγραφα 
είναι περιορισµένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 



Χρηµατοδότηση της σύµβασης10 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Κωδ. ΣΑΕΠ 0221. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 69.7135.01 µε ετησία πίστωση 500.000,00 € ευρώ του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2019  του Φορέα 11  
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ταµείο ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε) µε κωδ. Σ.Α. 
ΕΠ0221 (αρ. ενάριθµου έργου Κ.Α. 2018ΕΠ02210028). Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ιόνια Νησιά 
2014-2020" µε κωδ. ΟΠΣ 5010875. 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια διαφόρων τύπων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου για τις ανάγκες πρόληψης 
και καταστολής δασικών πυρκαγιών και λοιπών συµβάντων φυσικών καταστροφών της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.                
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV):  

α/α Κωδικός CPV Περιγραφή Προµήθειας 
Μονάδα 
µέτρησης  

Ποσότητα 

1 34133100-9 Βυτιοφόρο όχηµα  τεµ. 1 

2 34142100-5 Καλαθοφόρο όχηµα   τεµ. 2 

3 34134200-7 Ανατρεπόµενο Φορτηγό µικτού βάρους 19 tn τεµ. 1 

4 34134200-7 Ανατρεπόµενο φορτηγό (τετραξονικό) ωφέλιµου φορτίου ≥18 tn τεµ. 1 

5 34134200-7 Ανατρεπόµενο φορτηγό 3,5 tn (ωφέλιµο) τεµ. 1 

6 34131000-4 Μικρό ανοικτό φορτηγό τύπου pickup 4x4 (Double Cab) τεµ. 2 

7 
34144710-8 
42415200-0 
43260000-3 

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής 100 HP  τεµ. 1 

8 43262100-8 Περιστρεφόµενος ελαστικοφόρος εκσκαφέας 100HP  τεµ. 1 

9 34144710-8 Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης  τεµ. 1 

10 34113100-3 Όχηµα περιπολίας ειδικών συνθηκών 4x4 (S.U.V.) 170HP τεµ. 3 

11 34144210-3 
Πυροσβεστικό όχηµα εκτός δρόµου 4x4 µε δεξαµενές νερού 5000 lt και αφρού 
500 lt 

τεµ. 1 

 
 
 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα12: 

ΤΜΗΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ    
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ        
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1ο  34133100-9 Βυτιοφόρο όχηµα  τεµ. 1 120.000,00 120.000,00 

2 ο  34142100-5 Καλαθοφόρο όχηµα   τεµ. 2 80.000,00 160.000,00 

3 ο  34134200-7 
Ανατρεπόµενο Φορτηγό µικτού βάρους 
19 tn 

τεµ. 1 115.000,00 115.000,00 

4 ο  34134200-7 
Ανατρεπόµενο φορτηγό (τετραξονικό) 
ωφέλιµου φορτίου ≥18 tn 

τεµ. 1 125.000,00 125.000,00 

5 ο  34134200-7 ανατρεπόµενο φορτηγό 3,5 tn (ωφέλιµο) τεµ. 1 60.000,00 60.000,00 

6 ο  34131000-4 
Μικρό ανοικτό φορτηγό τύπου pickup 
4x4 (Double Cab) 

τεµ. 2 25.806,45 51.612,90 

7 ο  
34144710-8 
42415200-0 
43260000-3 

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής 
100 HP  

τεµ. 1 80.000,00 80.000,00 

8 ο  43262100-8 
Περιστρεφόµενος ελαστικοφόρος 
εκσκαφέας 100HP  

τεµ. 1 170.000,00 170.000,00 

9 ο  34144710-8 
Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής 
πλάγιας ολίσθησης  

τεµ. 1 53.000,00 53.000,00 

10 ο  34113100-3 
Όχηµα περιπολίας ειδικών συνθηκών 
4x4 (S.U.V.) 170HP 

τεµ. 3 25.000,00 75.000,00 

11 ο  34144210-3 
Πυροσβεστικό όχηµα εκτός δρόµου 4x4 
µε δεξαµενές νερού 5000 lt και αφρού 
500 lt 

τεµ. 1 340.000,00 340.000,00 

Σύνολο: 1.349.612,90 

Φ.Π.Α. 24%: 323.907,10 

Γενικό Σύνολο: 1.673.520,00 

                                                 
10 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
11 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθµού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 
πίστωση για την χρηµατοδότηση της σύµβασης 
12 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. µπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν µια σύµβαση υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων 
και µπορούν να προσδιορίζουν το µέγεθος και το αντικείµενο των τµηµάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής 
τους να µην διαιρέσουν µία σύµβαση σε τµήµατα, στοιχείο που περιλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης (Πχ Παράρτηµα .. ή άλλο 
περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016. 



 
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµατα (οµάδες) των υπό 
προµήθεια οχηµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνει το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας κάθε τµήµατος, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 13 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.673.520,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 1.349.612,90 € ΦΠΑ : 323.907,10 €). 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης.  
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 14 της βέλτιστης 
σχέση ποιότητας – τιµής15. 
1.4 Θεσµικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως16: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» 
του ν. 4314/2014 (Α' 265)17, “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” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
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»,18 
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”, 
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)19  
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών20 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις»,   
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»21, της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 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 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

                                                 
13 Η Α.Α. συµπληρώνει για πόσα τµήµατα ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 
πόσα συγκεκριµένα  ή για όλα τα τµήµατα) 
14 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
15 Η οποία εκτιµάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης σύµβασης πρβλ άρθρο 86 ν. 4412/2016 
16 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις 
υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
17 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση που συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
18 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
19 Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 
υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από 
περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
20 Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω 
απόφασης, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική 
εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 
21 Η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 
του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων εκτιµώµενης αξίας ανώτερης του ενός εκατοµµυρίου ευρώ (1.000.000,00 
€) 



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 
έως 15, 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 
της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόµενης σύµβασης είναι το εξής: 
η µε αρ. 40/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η οποία περιλαµβάνει τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προµήθειας (όπως αυτές ενηµερώθηκαν / βελτιώθηκαν / τροποποιήθηκαν µε το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 32700/27-
11-2018 Συµπληρωµατικό Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών) 
η υπ’ αριθ. 139/2017 (Α∆Α: 7Σ9ΝΩΕ5-Ρ90) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την οποία 
εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 40/2017 µελέτη της προµήθειας µε τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 
η υπ’ αριθ. 344/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 32700/27-11-2018 Συµπληρωµατικό Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο ενηµερώνει / βελτιώνει / τροποποιεί 
την µε αρ. 40/2017 µελέτη της προµήθειας µε τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 
η µε αρ. Πρωτ.: 238352/22-11-2018 (Α∆Α: Ω42ΞΟΡ1Φ-ΠΙΖ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου για την έγκριση αγοράς οχηµάτων από το ελεύθερο εµπόριο 
η µε αρ. 302/2017 (Α∆Α: ΩΒΦ2ΩΕ5-ΥΗ2) (αρ. πρωτ.: 34682/01-11-2017) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 
υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης για την εκτέλεση της Πράξης και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς κ. 
Αλέξανδρου Παρίση για τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης 
η υπ’ αρ. πρωτ. 2802/30-07-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων [Α∆Α: 7ΝΑ4Η7ΛΕ-2Β1] για την ένταξη της 
πράξης µε τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» µε κωδικό MIS 5010875 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ιόνια Νησιά 2014-2020’’ και Κ.Ε. 2018ΕΠ02210028, προϋπολογισµού 1.673.520,00 € 
η υπ’ αριθ. πρωτ. 24762/14-09-2018 έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σχετικά µε την έγκριση διάθεσης πίστωσης και τον 
ορισµό υπολόγου 
τη υπ’ αριθ. πρωτ. 249-17/06-08-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για την αποδοχή 
χρηµατοδότησης και τον ορισµό υπολόγου του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
η υπ’ αριθ. πρωτ. 88536/23-08-2018 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης [Α∆Α: Ω49Σ465ΧΙ8-ΛΡΖ], για την 
τροποποίηση στο Π∆Ε 2018, στη ΣΑΕΠ 022/1, όπου περιλαµβάνεται το έργο : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» µε Κ.Ε. 2017ΕΠ02210028, στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020" 
προϋπολογισµού 1.673.520,00 € 
η υπ’ αριθ. πρωτ. 82130/33321/25-10-2018 (Α∆Α: ΩΛΖΖ7ΛΕ-6ΚΕ) Έγκριση ∆ιάθεσης Πίστωσης και ορισµού Υπόλογου 
∆ιαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0221«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» µε Κ.Ε. 
2018ΕΠ02210028 
η µε αριθ.  82/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Α∆Α:…………..) µε την οποία 
καταρτίστηκαν οι όροι της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύµβασης προµήθειας µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 
το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της εν 
λόγω προµήθειας, το οποίο έλαβε αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)    «…………………………….» 
η µε υπ’ αριθ……………. /2019 Προκήρυξη της Σύµβασης (Α∆ΑΜ.............), όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
την υπ’ αριθ. …./2019 Προκήρυξη (Περίληψη) ∆ιακήρυξης (Α∆ΑΜ.............) 
η υπ’ αριθ. πρωτ.: …………./2019 διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 
η υπ’ αριθ. πρωτ.: 498/26-02-2019 προέγκριση δηµοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων. 
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  10/05/2019 και ώρα 23:59    22 

                                                 
22 Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαµβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύµβασης 
και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συµβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 
4412/2016 και β) για τις συµβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόµου 



Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 17/05/2019 και ώρα 
10:00 π.µ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου ∆ιακήρυξης για  

την Επιλογή αναδόχου για την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» προϋπολογισµού 

1.673.520,00 € µε Φ.Π.Α. 24%. 
                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   Ανουσάκης 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  249/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
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  ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» προϋπολογισµού 1.673.520,00 € µε Φ.Π.Α. 
24%. 
2. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/05/2019 και ώρα 23:59:00 . 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,  τις  17/05 /2019 και ώρα 
10:00 π.µ. 
3). Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθούν  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρείται ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε 
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 70955 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 , σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ,σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και 
σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτάται  στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.kefallonia.gov.gr και  στην διαδροµή : ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο .  
 
4) Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, έχει δικαίωµα να 
προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 360 
του Ν.4412/2016  και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύµφωνα µε το άρθρο 366, ακύρωση παράνοµης πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 367 ή ακύρωση σύµβασης η οποία έχει συναφθεί παράνοµα , 
σύµφωνα µε το άρθρο 368.  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής 
προσφυγής του άρθρου 360, µπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της 
απόφασής της ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 372. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή.  
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 στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται 
µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
 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 κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού µε τη χρήση του τυποποιηµένου 
εντύπου. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της.  
Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφος 1του άρθρου 365, 
παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  
 ∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει 
προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 
∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) 
της σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν.4412/2016. 
 

 


