
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   83 / 2019                                                                           Α∆Α: ΩΝΚΙΩΕ5-7Ι1 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης ανοικτού διαγωνισµού µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων για την ανάθεση  του έργου 
            « Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου» 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το 9  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης ανοικτού 
διαγωνισµού µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων για την ανάθεση  του έργου  « 
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση το από  12-03-2019 σχέδιο  της εν λόγω διακήρυξης του Προϊσταµένου  της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
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. : 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) 

sdanelatos@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Πληροφορίες:  : κ. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο (2671022657) & κ. ∆ανελάτο Σπυρίδων (2671022602) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ηµοτική Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς (∆.Ε.Υ.Α.Κ) 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
1.4 Προϊσταµένη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
1.5 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 
1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 

και Ιθάκης 
 

 
1. 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. 
2. 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. 
 
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. 
 
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/ Ενστάσεις 
 
4.1 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 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 
ii) 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. 4129/2013i, ο 
προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείταιii,  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 
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 τουiii.  
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 παράλειψηςiv. 
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 προσφυγήςv. 
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 δικαστηρίουvi. ∆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. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

4. Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη  να εγκρίνουν  τους  όρους δηµοπράτησης-∆ιακήρυξης και των τευχών 
δηµοπράτησης  της σύµβασης  για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου  

» προϋπολογισµού 2.253.555,45 € (πλέον Φ.Π.Α )  
                 Την εισήγηση  της Προέδρου   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  7  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης) 
3) την 188/18-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ∆ΕΥΑΚ 
 
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 
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου  » προϋπολογισµού 2.253.555,45 € (πλέον Φ.Π.Α ) 

2).  Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  7/05/2019, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00.  
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/05/2019, 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   84 / 2019                                                                             Α∆Α: ΨΞΘΗΩΕ5-1Ι9 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου « Ανάπλαση 
πλατείας ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ της Τ.Κ ∆ιλινάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το 10  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου « Ανάπλαση πλατείας ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ της Τ.Κ ∆ιλινάτων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.5789/1-03-2019 εισήγηση του  Προϊσταµένου  της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου για το εν λόγω θέµα   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

                                         ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
                                                                                     ΠΡΟΣ 
                                                  Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
Με την υπ’ αριθ. 370/2018 (ορθή επανάληψη 12/03/2019) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

παρελήφθη η υπ’ αριθ. 28/2018 µελέτη του ανωτέρου έργου, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που αφορά έργο για την ανάδειξη και αναβάθµιση της αν λόγω πλατείας µε στόχο τη 
βελτίωση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος του οικισµού όπως αναλυτικά περιγράφονται και αναλύονται στην εν 
λόγω µελέτη.  

Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 29.374,97 € (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει εργασίες: 
1. Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην νότια πλευρά του οικοπέδου. 
2. Ζαρντινιέρες περιµετρικά της πλατείας. 
3. Επίχρισµα & χρωµάτισµα στο υπάρχον τοιχίο του δρόµου. 
4. Σταµπωτό δάπεδο στον αναβαθµό της πλατείας επιφανείας 65,00 m2. 
5. Επιστρώσεις δαπέδων µε χονδρόπλακες ακανόνιστες, επιφανείας 150,00 m2. 
6. Πέργκολα πολυγωνική επιφανείας 20,00 m2 µε κεραµίδι. 
7. Χρωµατισµοί υπάρχουσας Ξύλινης Στάσης & Πέργκολας. 
8. Παγκάκια – κάδοι απορριµµάτων. 
9. Φυτά θαµνώδης πολυετή.  

Επίσης µε την υπ’ αριθ. 370/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς καθορίστηκε ως τρόπος 
ανάθεσης του έργου ο συνοπτικός διαγωνισµός του άρθρου 117 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.  

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και η δαπάνη για την εν λόγω 
σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. 30.7332.19 σχετική πίστωση (30.000,00 ) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.3852/10. 
 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης & διακήρυξης και την έγκριση των 
συνηµµένων τευχών σύµβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» προϋπολογισµού 29.374,97 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  

 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.7 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) 

texnikes2@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Πληροφορίες:  : κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος, τηλ.: 2671022725 

κ. Ελένη Μπενετάτου, τηλ.: 2671022602 
κ. Σπυρίδων ∆ανελάτος, τηλ.: 2671022796 

1.8 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

1.9 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

1.10 Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

1.11 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την      /04/2019 και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

 

1.12 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης 

 
5. 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. 
6. 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 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 
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, 
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 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 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 00/00/2019 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 00/00/2019 4 ηµέρες πριν τον 
διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή 
 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή 
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του  

………………………………………………………………….. 
7. για το έργο:  

8. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την     /   /2019 όπως στο Άρθρο 18 
 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το 
διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή 
ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-
mail).  
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό 
επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 3.2. 
 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του 
άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4.1 της παρούσας. 
 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσµη υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 
συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει 
ως µη κανονικές. 

 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
 
3.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 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. 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύµβασης- 
Ενστάσεις 
 

4.2 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 
της παρούσας. 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 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 
και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  για να 
διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σηµειώνεται ότι, τόσο στο 
πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 
µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου 
της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 

 
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και 
κατηγορία του και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, 
όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών 
συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο 
και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται 
στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης. 
 

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. 
 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και αποτελεί 
µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας την ίδια 
ηµέρα 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, ελέγχονται 
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 
επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται 
εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον 
έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
στ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης 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.  
 
ζ) 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 και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε 
το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η 
οποία το εγκρίνει.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο επί αποδείξει. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
η) 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. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα 
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως 
άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
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 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. 
 

1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο 



Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

2. αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, ή  

3. 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 (Τ.Ε.Υ.∆), ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης 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 ανάθεσης µαταιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη λήψη απόφασης, 
είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση 
της διαδικασίας. 
 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 
του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή 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 ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι τηλ. 2671360154) εντός πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης ένστασης ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, 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.  
 

Στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται, µε την ίδια απόφαση, να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης.           
 

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. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε 
την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
9. 4.3 Ενστάσεις  
4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε 
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
4.3.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 
221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος 
και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
 



4.3.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 
υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
10. Η Πρόεδρος   προτε ίνει  στα Μέλη α) να εγκρίνουν την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα 

υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την  έγκριση των συνηµµένων τευχών 
δηµοπράτησης του  έργου«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»Εκτιµώµενης αξίας  29.374,97 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α.   24% )  
                   Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                  Γκισγκίνης Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  370 /2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3) Την  αρίθ. 298/2019 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού κατά τα υποβληθέντα 
σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και  εγκρίνει  τα  τεύχη δηµοπράτησης του  έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
«ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»Εκτιµώµενης αξίας  29.374,97 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α.  
24% )που θα διεξαχθεί σύµφωνα :  
11. α) τ ις διατάξεις του ν .  4412/2016 (Α’ 147)  και  β)  τους όρους της  παρούσας.  
2). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 14/05/2019 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό 
αυτό. 
3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 
α. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 της παρούσας. 
γ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
4) Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από 
τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 
της παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία  αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ 
του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   85/ 2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                         Α∆Α:   ΩΨΓ8ΩΕ5-Μ77 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου 
«ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) Σχολικό Συγκρότηµα Κεραµιών    2) Γυµνάσιο Λύκειο Πάστρας  3) Γυµνάσιο 
Λύκειο Σάµης 4) 5ο ∆ηµοτικό  Σχολείο Αργοστολίου» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το 11  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση  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 22-02--2019 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης του  Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου για το εν λόγω θέµα   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.13 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) 

texnikes2@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Πληροφορίες:  : κ. Λεωνίδας Παγουλάτος  (26710-22896 ) 

1.14 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

1.15 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

1.16 Προϊστάµενη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

1.17 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 
 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 
160, Αργοστόλι) την ……/……./2019 και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό 
αυτό. 

 

1.18 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης. 

 
 

12. 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. 
13. 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 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 
διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-
2016) , 
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
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 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 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 ....../....../.......... η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες 
που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 



οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις ……/………/…….. 
 
 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή 
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του  

………………………………………………………………….. 
για το έργο : « ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) Σχολικό Συγκρότηµα Κεραµιών    2) Γυµνάσιο Λύκειο Πάστρας  3) 

Γυµνάσιο Λύκειο Σάµης 4) 5ο ∆ηµοτικό  Σχολείο Αργοστολίου » 
µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

 
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την ……/……/……. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το 
διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή 
ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-
mail).  
 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό 
επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 3.2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του 
άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4.1 της παρούσας. 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσµη υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 
συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει 
ως µη κανονικές.. 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
3.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 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. 
 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύµβασης- 
Ενστάσεις 
 

4.3 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 
της παρούσας. 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 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 
και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  για να 
διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σηµειώνεται ότι, τόσο στο 
πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 
µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου 
της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 



 
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και 
κατηγορία του και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, 
όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών 
συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο 
και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται 
στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης. 
 

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. 
 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και αποτελεί 
µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας την ίδια 
ηµέρα 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, ελέγχονται 
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 
επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται 
εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον 
έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
στ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης 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.  
 
ζ) 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 και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε 
το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η 
οποία το εγκρίνει.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο επί αποδείξει. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
η) 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. 
 

 
4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα 
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως 
άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
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 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. 
 

4. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

5. αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

6. 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 (Τ.Ε.Υ.∆), ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης 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 ανάθεσης µαταιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη λήψη απόφασης, 
είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση 
της διαδικασίας. 
 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 
του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή 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 ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι τηλ. 2671360154) εντός πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης ένστασης ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, 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.  
 

Στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται, µε την ίδια απόφαση, να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης.           
 

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. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε 
την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
 
4.3 Ενστάσεις 
 
4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε 
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
4.3.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 
221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος 
και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
 
4.3.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 
υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 



παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
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 την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια 
προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) Σχολικό Συγκρότηµα Κεραµιών    2) Γυµνάσιο Λύκειο Πάστρας  3) Γυµνάσιο Λύκειο Σάµης 4) 5ο ∆ηµοτικό  
Σχολείο Αργοστολίου » 

14. »Εκτιµώµενης αξ ίας   58.061,58 Ευρώ (  πλέον   Φ.Π.Α.  24% )  
                   Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                  Γκισγκίνης Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  426/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Την  αρίθ. 304/2019 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού κατά τα υποβληθέντα 
σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και  εγκρίνει  τα  τεύχη δηµοπράτησης του  έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) 
Σχολικό Συγκρότηµα Κεραµιών    2) Γυµνάσιο Λύκειο Πάστρας  3) Γυµνάσιο Λύκειο Σάµης 4) 5ο ∆ηµοτικό  Σχολείο 
Αργοστολίου »Εκτιµώµενης αξίας  58.061,58 Ευρώ 
 ( πλέον   Φ.Π.Α.  24% )που θα διεξαχθεί σύµφωνα :  
15. α) τ ις διατάξεις του ν .  4412/2016 (Α’ 147)  και  β)  τους όρους της  παρούσας.  
2). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 7/05/2019 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό 
αυτό. 
3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 
α. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 της παρούσας. 
γ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
4) Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από 
τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 
της παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία  αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ 
του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    86 / 2019                                                                         Α∆Α: Ω90ΩΩΕ5-75Χ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Πρακτικό  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή πρώην 
∆ηµαρχείου Ληξουρίου». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 12ο   θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή πρώην 
∆ηµαρχείου Ληξουρίου»  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.  5233/26-02-2019 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. ∆ηµητρίου Στουπά σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το εν λόγω Πρακτικό το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση της Μελέτης: 

«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» 
 

Προϋπολογισµού 74.052,02 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

Στο Αργοστόλι την 26 Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση, κατά τα 
οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 4.325/19-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του οργάνου, στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 



Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 205/2017 
Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

 
1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 
2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ  

 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών και κατ΄ 

αρχήν ανέγνωσε και έθεσε υπόψη των µελών το υπ’ αρίθ. 3.220/08-02-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
συνηµµένη την υπ’ αριθ. 38/2019 Απόφαση, περί έγκρισης του Πρακτικού Ι (γ’ απόσπασµα), βάσει του οποίου καθορίζονται οι 
προσφέροντες του διαγωνισµού των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές καθώς και η οριστικοποιηµένη  βαθµολογία 
των τεχνικών προσφορών τους ως εξής: 

 
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

UΤ.Π. 

1. «ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 72 

 
2. «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. 

«MRA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ» 

74 

 
3. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», 

ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ, «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ» και «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 
74 

 
 
Στη συνέχεια κατ’ εφαρµογή της παρ. 4.6 της διακήρυξης η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις 

µονόγραψε και τις καταχώρησε ως εξής: 
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (€) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

(€) 

ΜΕΣΗ 
ΤΕΚΜΑΡΤΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(%) 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  
(15%) 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(€) 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 15.499,71 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΕΣ 
1.362,65 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1.286,25 

1. 

«ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - 
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ε.Π.Ε.» 

ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

1.169,32 

19.317,93 70,00 2.897,69 22.215,62 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 23.249,57 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΕΣ 
2.043,97 

2. 

«ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - 

ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – 
ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  
ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. 

«MRA 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η - 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ 
του ΚΩΝ/ΝΟΥ» 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1.929,37 

28.976,88 55,00 4.346,53 33.323,41 



ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

1.753,97 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 35.000,00 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΕΣ 
4.542,15 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
4.287,49 

3. 

«ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΝΕΡΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε.», ΒΕΤΑΠΛΑΝ 
ΑΕΜ, «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ 

ΑΕΜ» και 
«ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 

ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

3.897,72 

47.727,36 26,00 7.159,10 54.886,46 

 
 
 
Οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων κρίθηκαν από την Επιτροπή παραδεκτές και η βαθµολόγηση τους 

βάσει των αναγραφόµενων της παρ. 21.3 της διακήρυξης είναι η εξής: 
 
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΟΠi=100Χ(1-ΟΠi/ΠΑ) 

1. «ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 70 

 
2. «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. 

«MRA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ» 

55 

 
3. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», 

ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ, «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ» και «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 
26 

 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προέκυψε η σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς κάθε 

προσφέροντος, βάσει της παρ. 21.4 της διακήρυξης, ως εξής: 
 
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

U = U.Τ.Π. x 75% + 
 U Ο.Π. x 25% 

1. «ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 71,50 

 
2. «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. 

«MRA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ» 

69,25 



 
3. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», 

ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ, «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ» και «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 
62,00 

 
Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα η Επιτροπή προσδιόρισε ως την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιµής, την προσφορά του διαγωνιζόµενου σχήµατος µε την επωνυµία «ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και  

 
π ρ ο τ ε ί ν ε ι 

 
ως προσωρινό µειοδότη για την ανάθεση της σύµβασης εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Επισκευή πρώην 

∆ηµαρχείου Ληξουρίου» τη σύµπραξη «ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»  
Κατόπιν ολοκλήρωσης του παρόντος σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

ανακοίνωσε τη λύση της συνεδρίασης . 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως  ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα 

 
Αργοστόλι 26-02-2019 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ  
2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της 
µελέτης µε τίτλο«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» Προϋπολογισµού 74.052,02 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και την 
ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου την διαγωνιζόµενη  σύµπραξη  µε την επωνυµία   «ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε. - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση αλλά επισηµαίνει ότι   καθυστέρησαν εκ µέρους της ∆ηµοτικής 
Αρχής  οι διαδικασίες για την ανάθεση της εν λόγω µελέτης. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   Ανουσάκης Νικόλαος –
Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• Την 219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων   Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 
• Την 318/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισµού για ανάθεση της µελέτης 

Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Αργοστολίου). 
• Την  υπ’ αριθµ. πρωτ. 40262/18.12.17 ένσταση 
• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39628/12.12.17 Ενηµέρωση –Αντίρρηση –∆ιαµαρτυρία  
• Το µε αρίθ. Πρωτ. 40544/19-12-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των διαγωνιζοµένων) 

του έργου. 
• Την 334/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. Α∆Α: 7ΥΩΤΩΕ5-2Ξ3 
• το µε αρίθµ. πρωτ. 25442/20-09-2018 έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας   
• την  298/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Α∆Α: 7ΜΩ3ΩΕ5-ΙΛΠ    
• το αρίθµ πρωτ. 32292/22-11-2018  έγγραφο του  εκπρόσωπου της  εταιρίας κ. Γιάννη Μαρνέρη 
• το  από 6-11-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι ( β απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 349/4-12-2018 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6ΣΟ8ΩΕ5-3ΞΣ     
• το µε αρίθ πρωτ. 1804/24-01-2019 Πρακτικό Ι (γ απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 

38/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: Ψ79ΝΩΕ5-ΩΒΟ 
• το από 26-02-2019 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
• την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει  στο σύνολό του , το   από  26-02-2019 Πρακτικό ΙΙ   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» Προϋπολογισµού 74.052,02 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 
24%). 
2)  Ανακηρύσσει προσωρινό µειοδότη για την ανάθεση της σύµβασης εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Επισκευή πρώην 
∆ηµαρχείου Ληξουρίου» την  διαγωνιζόµενη  σύµπραξη  µε την επωνυµία   «ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - 
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ως την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιµής 
προσφορά. 
3) Στην συνέχεια καλείται  εγγράφως ο προσωρινός ανάδοχος , να υποβάλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 της 
διακήρυξης . Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους  τους συµµετέχοντες  . 



4)Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης όπως καταρτίσθηκε  µε την 
219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου 
για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 
του ν. 4412/2016. 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  87/ 2019                                                                                       Α∆Α: ΩΟΒ2ΩΕ5-Μ13 
 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5  
του άρθρου 219 του ν.4412/2016. 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη   το 15 ο θέµα    ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του 
ν.4412/2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:   
 
Με την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκαν  στην Οικονοµική οι 
παρακάτω αρµοδιότητες : α) η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων του Προϋπολογισµού ΚΑΕ , εκτός από την 
εξειδίκευση του άρθρου 140 «∆απάνες µετακίνησης –αποζηµιώσεις ,λοιπά έξοδα» του άρθρου 158 παρ. 3 «Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ,συµµετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος , τιµητικές διακρίσεις , 
τουριστική προβολή έκτακτες επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ του ∆ήµου» και του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του 
Ν  3463/2006 
Β)  η αρµοδιότητα για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 219 του Ν 4412/2106. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 5975/4-03-2019 εισήγηση   του 
Προϊσταµένου του Τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιου για την έγκριση των  
Βεβαιώσεων  Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, η   οποία  αναλυτικά έχει  ως εξής: 
 
 
 

                                     Αργοστόλι: 04.03.2019 
                             Aριθ.Πρωτ.: 5975 
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              ΠΡΟΣ: Οικονοµική Επιτροπή 
 

 
             
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Bεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης» 
 Έχοντας υπόψη:  

α) την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 & 
 β) την αριθ. 189/2017 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, &  
γ)την αριθ. 357/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
παρακαλούµε όπως  προβείτε στην  Έγκριση των κάτωθι  αναφεροµένων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών: 
 
1η) Η αριθ. 1145/003-07-2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή 

του µε αριθµ. κυκλοφορίας ΜΕ 34633(ΕΣΚΑΦΕΑΣ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ) και την πληρωµή του υπ. αριθµ.412/29-08-2018 Τ.Π.Υ.  της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», 

                        Για την Οικονοµική Υπηρεσία, 
                     Ο Υπάλληλος 
 
 
                    ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος  δηλώνει  ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ.. 



                    Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   Ανουσάκης Νικόλαος και 
Γκισγκίνης Νικόλαος . 

και αφού έλαβε υπόψη της :  
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
- την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016  
- την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων). 
Την µε αριθ. πρωτ.  µε αρίθ. πρωτ. 5975/4-03-2019  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                                          ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Εγκρίνει  στο σύνολό της  την  µε αρίθ. πρωτ. 5975/4-03-2019   βεβαίωση  καλής εκτέλεσης εργασιών  όπως αναλυτικά αναγράφεται παραπάνω. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   88 / 2019                                                                              Α∆Α: 6ΑΖΥΩΕ5-46Β         
 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 

∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς. 
                                                                                                                     
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  18  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  
Λειβαθούς»έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   τα παρακάτω:  

Σύµφωνα µε την  67 /2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό     για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς  , 
η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως 

παρακάτω :  
 

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 κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ., επί της οδού Λ.βεργωτή 16, Τ.Κ. 
28100, Αργοστόλι  το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 
...............   ...... .................... 2019 και ώρα 15:00 µ.µ.. Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί 
φάκελός της.  
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, 
αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την ..................   .......... ................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 ....................... ...............2019 και ώρα 
....................... 



4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί 
να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και 
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα 
στάδια διενέργειας του διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω 
αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως 
στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση 
υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 
οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών 
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 
προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας.  
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του 
άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984(Α΄188). Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο, και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:  
 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  
γ. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  

 
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
 

α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα 
έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (αρ.94 του Ν.4412/16) .  
 
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα 
στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος 
(αρ.95 του Ν.4412/16) .  

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

 
 

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



 
Α.  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.  
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∆.  

- 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 :  
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 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου ∆ιακήρυξης 

για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς  
προϋπολογισµού  50.019,12 ευρώ (Πενήντα χιλιάδες δεκαεννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

και  β) Ο διαγωνισµός να διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  τις   
9 -04 -2019 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 το πρωί  στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, 
Αργοστόλι.  

                   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  67/2019  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  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 εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς  , 
προϋπολογισµού    50.019,12 ευρώ (Πενήντα χιλιάδες δεκαεννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
2). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την 9η Απριλίου  2018 ηµέρα 
Τρίτη   και ώρα  11:30 π.µ. στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου επί της οδού  Λ. Βεργωτή 16  Τ.Κ. 28100, 
Αργοστόλι.  

                    Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο κτήριο του ∆ηµοτικού  
                    Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ., επί της οδού Λ.βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι το αργότερο  
                    µέχρι την Τρίτη 9 η  Απριλίου   2019  και ώρα 10:00 π.µ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την  
                   ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί  ή να αποστείλουν  
                  τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου  
                  επί αποδείξει το αργότερα µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την  
                   ∆ευτέρα  8η   Απριλίου  2019  και ώρα 15:00µ.µ. 

Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και τα παραρτήµατά της, 
που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς: www.kefallonia.gov.gr  
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
(ΚΗΜ∆ΗΣ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε 
ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της 
παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), δηλαδή σε µία τουλάχιστον 
ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον συµµετέχοντα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
. 



 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   89 / 2019                                                               Α∆Α: 6Ν28ΩΕ5-ΣΛΟ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου για  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
                                                                                                                   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  19  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  64/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 

διαγωνισµού  για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο 

της  διακήρυξης της εν λόγω Υπηρεσίας   αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού - Περιγραφή Υπηρεσιών 
Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, και αναλυτικά ως κάτωθι: 

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία της παραλίας  ( οµπρέλες – ξαπλώστρες ) για το χρονικό διάστηµα από  12 Μαίου έως  και 15 Οκτωβρίου  
2019 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 3/2019 Μελέτης .   

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστηµα από  12 Μαίου έως  και 15 Οκτωβρίου  
2019 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 3/2019 Μελέτης.   

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες και να επανδρώσει τις ως άνω αναφερόµενες θέσεις εργασίας.   
    Η παραλία Πλατύ Γιαλού και  το κυλικείο θα λειτουργούν  καθηµερινά από 10.00 π.µ. έως και 20.00 µ.µ. από 1η Ιουνίου έως και 30η Σεπτεµβρίου 
και από 10.00 π.µ. έως και 17.00 µ.µ από 12η Μαϊου έως και την 31η  Μαϊου και από 1η Οκτωµβρίου έως και 15 Οκτωµβρίου. 
    Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας για την ασφαλή επίσκεψη των επισκεπτών στην παραλία καθώς και για όλο 
το χρόνο παραµονής τους σε αυτή.  
Ο αναγκαίος εξοπλισµός για τη λειτουργία της παραλίας και του κυλικείου θα παραχωρηθεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς .  
     Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία και την συντήρησή τους καθώς και τη αποκατάσταση τυχόν ζηµιών ή φθορών που 
προκλήθηκαν µε ευθύνη του. 
   Επίσης όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία  του κυλικείου της παραλίας ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  (τρόφιµα, ποτά , αναψυκτικά , παγωτά ) θα παραδίδονται  
από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη  για   την ανάδειξη αναδόχων προµηθευτών .  
    Ο ∆ήµος έχει την πλήρη ευθύνη για την διαχείριση και έλεγχο του κυλικείου και των ξαπλωστρών ενώ για τον έλεγχο της λειτουργίας της παραλίας 
και του κυλικείου ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  θα ορίσει  ∆ηµοτικό Υπάλληλο ο οποίος  σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο θα είναι υπεύθυνος για τις όποιες 
παραγγελίες απαιτούνται και για τον έλεγχο του Ταµείου και των εισπράξεων.  
   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόµενων εργασιών . 
 Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των  πτυχίων που θα προσκοµίσουν  και το κινητό 
τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του 
∆ήµου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη του ∆ήµου στην αρµόδια Λιµενική  και Πυροσβεστική Αρχή για την 
διευκόλυνση τους  εφόσον απαιτηθεί. 
∆εδοµένου ότι η επισκεψιµότητα της παραλίας του ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων ο ∆ήµος µας έχει τις κατωτέρω 
δυνατότητες : 
Α) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση µη παροχής των αναφεροµένων στην παρούσα εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, είτε προέρχεται από 
υπαιτιότητα του ∆ήµου, είτε του αναδόχου να µειώσει το τίµηµα του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α., κατόπιν προσκοµίσεως από 
τον ανάδοχο του πίνακα συνολικού µισθολογικού κόστους κατά την λήξη της συµβάσεως. 
Β) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, να τροποποιεί τον αριθµό των  θέσεων εργασίας και το ωράριο λειτουργίας ανά ηµέρα σύµφωνα µε τις εκάστοτε  ανάγκες 
λειτουργίας της  παραλίας του Μύρτου, χωρίς όµως οι τροποποιήσεις αυτές να υπερβαίνουν τις συνολικές ώρες λειτουργίας της παραλίας και το 
σύνολο των θέσεων εργασίας κατά το συνολικό χρονικό διάστηµα λειτουργίας της.  Για την εφαρµογή της εν λόγω δυνατότητας ο ∆ήµος οφείλει να 
ενηµερώνει τον ανάδοχο εγκαίρως και µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
Γ) ∆ιατηρεί το δικαίωµα στην περίπτωση µη παροχής του συνόλου των αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την χρονική διάρκεια που 
αναφέρεται στην παρούσα, να προβεί σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

Άρθρο 2-Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 

1.Η παρούσα διακήρυξη 
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων της υπ΄αριθ.3/2019 µελέτης 
 
4. Η υπ΄αριθ. 3/2019 µελέτη - τεχνική έκθεση 
Άρθρο 3ο: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – ∆ηµοσίευση 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 



Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της 
διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' 
της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 
68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αρµόδιοι Υπάλληλοι: Παγώνης ∆ιονύσιος/Παγουλάτος  Κωνσταντίνος, Τηλ. 26713-60155/60153)και να ζητήσουν νέο πλήρες 
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς,  Οδός  Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 26713-60156. , Fax 26710-22572,email:log.dim.kef@gmail.com & 
prom@kefallonia.gov.gr 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η 
οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις περιπτώσεις του 
άρθρου 11 του ίδιου Νόµου. 

Άρθρο 4ο: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
Ο Συνοπτικός  διαγωνισµός  θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, την 5/04/2019,   µε ώρα 

έναρξης παραλαβής προσφορών  τις 11: 00π.µ. και λήξης τις 11:30 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 
Άρθρο 5ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα είναι συνοπτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής και θα διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές, τις οποίες θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµου 
αντιπροσώπου, στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές , αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται 
δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε διαγωνιζόµενο. Ορίζεται ότι ο κάθε διαγωνιζόµενος, έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς µόνο για το σύνολο των 
υπηρεσιών. 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών σε ανοιχτή 
συνεδρίαση µετά τη λήξη της παραλαβής τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
 Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής: 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµοσία, παρουσία των διαγωνιζοµένων, κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το ν. 4412/2016, τον κυρίως φάκελο και καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της 
προσφοράς χωρίς σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη.Αφού περάσει η ώρα που 
ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται 
για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού.Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, 
και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχός τους. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συµµετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε µυστική 
συνεδρίαση τη νοµιµότητα και το κύρος των δικαιολογητικών συµµετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, 
δηλαδή αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει 
δεκτοί από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 
διαγωνιζόµενους. Το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται δηµόσια, δηλαδή 
αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
 Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών , ο πρόεδρος ανακοινώνει τον µειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή 
διαγωνισµού, το οποίο αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

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 Επιλογής  αναδόχου για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί η πάγια θέση της παράταξης του  για την λειτουργία του Πλατύ 
Γιαλού  είναι να οι εργαζόµενοι να προσλαµβάνονται µέσω ΑΣΕΠ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 



                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος  
                    και Ανουσάκης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  64  /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
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  Συνοπτικού   ∆ιαγωνισµού για την Επιλογή αναδόχου για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»Ενδεικτικού  Προϋπολογισµού : 64.976,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

2) Ο Συνοπτικός  διαγωνισµός  θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, τις 
5/04 /2019  µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών  τις 11:00π.µ. και λήξης τις 11:30 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 
3). Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθούν  στο Κεντρικό Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
α. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
β. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
γ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της 
διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' 
της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 
68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο.Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο .  

 
4) 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.  
Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   90 / 2019                                                                                Α∆Α: ΨΩΚΘΩΕ5-0ΚΗ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  
αναδόχου για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και 

ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
                                                                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  20  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  
αναδόχου για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   
τα παρακάτω: το προσχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά  έχει ως εξής :  

 
Σύµφωνα µε την  62/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού µε Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό   για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  , 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 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Πόλη 28100 
Ταχυδροµικός Κωδικός ΕΛΛΑ∆Α 
Χώρα1 NUTS III EL 623 
Κωδικός ΝUTS2 26713-60155/60153 
Τηλέφωνο 26710-22572 
Φαξ prom@kefallonia.gov.gr 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Αρµόδιος για πληροφορίες3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kefallonia.gov.gr 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ∆ήµος   και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ6 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες 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) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή στη διεύθυνση 
http://www.kefalonia.gov.gr(-∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης10 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. : 70.6162.24  και τη σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η 
συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της παρούσης συµβάσεως  ανέρχεται στο ύψος των 219.988,40€. 11  
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας,Υποδοχής και Ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης 
και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης δηµοτικής Ενότητας Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς.                
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 
63514000-5[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ] και 79992000-4[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ] 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα12: 
ΟΜΑ∆Α 1  : «∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ.»,εκτιµώµενης αξίας 100.700,00, πλέον ΦΠΑ 24% 

                                                 
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) : 
………………………..» 
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. 



ΟΜΑ∆Α  2  : «∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ.», εκτιµώµενης αξίας .76.710,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των οµάδων και για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε οµάδας, όπως αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 219.988,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: € 177.410,00  ΦΠΑ : 42.578,40). 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  για το χρονικό διάστηµα 02/05/2019 έως και 10/11/2019. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας 
διακήρυξης.  
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 13 τιµής. 
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 ιδίως14: 
− 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)15, “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»,16 
− 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)17  
− του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
− 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»18, 
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»,  
− 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” 

                                                 
13 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
14 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. 
15 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση που συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
16 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
17 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. 
18 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 €) 



− 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. 
-Την µε  αριθµό 19/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού      µελών Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών 
-Την αριθ. 33/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης 
Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
-Την 62/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για  την έγκριση της µελέτης και τον  καθορισµό τρόπου 
διενέργειας της υπηρεσίας µέσω ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού. 
-Την αριθ. 90/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία  εγκρίθηκαν και 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 
- Την αριθ. 4/2019 µελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές τµήµα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 
-Την αριθ. 195/2019  απόφαση ∆ηµάρχου  Κεφαλλονιάς  µε την οποία  εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της δαπάνης και διατέθηκε 
πίστωση ποσού  219.988,40€. 
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/04/2019 και ώρα 23:59:0019 .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 19/04/2019 και ώρα 10:00 π.µ. 
1.6 ∆ηµοσιότητα 
A. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 20 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 21.  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.22:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε 
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 54037 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 23 24 25, σύµφωνα µε το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 , σε δύο τοπικές εφηµερίδες(µία ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία). 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε 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 
B. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο26 .  
1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 

                                                 
19 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 
20 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται πριν από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να 
πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός 
48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  
21 Σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
22 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
23 Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π∆ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ 
άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
24 Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π∆ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται µέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 
περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
25 Η δηµοσίευση σε νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται µέχρι και την 
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
26 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 377 
παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  



λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους27  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
τέτοιες. 

 
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 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και 

ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού 
177.410,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 42.578,40, ήτοι σύνολο 219.988,40 µε το Φ.Π.Α. 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί η πάγια θέση της παράταξης του  για την λειτουργία των σπηλαίων 
είναι να οι εργαζόµενοι να προσλαµβάνονται µέσω ΑΣΕΠ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος  
                    και Ανουσάκης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  62  /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
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  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 

για την Επιλογή αναδόχου για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» συνολικού 

προϋπολογισµού 177.410,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 42.578,40  ήτοι σύνολο 219.988,40 µε το Φ.Π.Α. 
 
2. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/04/2019 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 ,  την  Παρασκευή 
19/04/2019 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 : 71930 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 , σε δύο τοπικές εφηµερίδες(µία ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία). 
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 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.  
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 
ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
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ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου για  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
                                                                                                                   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  21  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  63/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 

διαγωνισµού  για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της 

εν λόγω Υπηρεσίας   αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού - Περιγραφή Υπηρεσιών 
Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, και αναλυτικά ως κάτωθι: 

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία της παραλίας  ( οµπρέλες – ξαπλώστρες ) για το χρονικό διάστηµα από  12 Μαίου έως  και 30 
Σεπτεµβρίου  2019 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 2/2019 Μελέτης .   

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ για το χρονικό διάστηµα από  12 Μαίου έως  και 30 Σεπτεµβρίου  
2019 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 2/2019 Μελέτης.   

• Θέση εργασίας για τις ανάγκες µικροεπισκευών από την καθηµερινή χρήση  και επιτήρησης  του εξοπλισµού  καθώς και την ασφαλή 
αποµάκρυνσή του  ( οµπρέλες- ξαπλώστρες) όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλουν για το χρονικό διάστηµα από  12 Μαΐου έως  και 30 
Σεπτεµβρίου  2019 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 2/2019 Μελέτης 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες και να επανδρώσει τις ως άνω αναφερόµενες θέσεις εργασίας.   
    Η παραλία ΜΥΡΤΟΥ και  το κυλικείο   θα λειτουργούν  καθηµερινά από 10.00 π.µ. έως και 19.00 µ.µ. από 1η Ιουνίου έως και 30η Σεπτεµβρίου και 
από 10.00 π.µ. έως και 17.00 µ.µ από 12η Μαϊου έως και την 31η  Μαϊου. 
    Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας για την ασφαλή επίσκεψη των επισκεπτών στην παραλία καθώς και για όλο 
το χρόνο παραµονής τους σε αυτή .  
Ο αναγκαίος εξοπλισµός για τη λειτουργία της παραλίας και του κυλικείου θα παραχωρηθεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς .  
     Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία και την συντήρησή τους καθώς και τη αποκατάσταση τυχόν ζηµιών ή φθορών που 
προκλήθηκαν µε ευθύνη του. 
   Επίσης όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία  του κυλικείου της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ  (τρόφιµα, ποτά , αναψυκτικά , παγωτά ) θα παραδίδονται  από το 
∆ήµο Κεφαλλονιάς ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη  για   την ανάδειξη αναδόχων προµηθευτών .  
    Ο ∆ήµος έχει την πλήρη ευθύνη για την διαχείριση και έλεγχο του κυλικείου και των ξαπλωστρών ενώ για τον έλεγχο της λειτουργίας της παραλίας 
και του κυλικείου ΜΥΡΤΟΥ θα ορίσει  ∆ηµοτικό Υπάλληλο ο οποίος  σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο θα είναι υπεύθυνος για τις όποιες παραγγελίες 
απαιτούνται και για τον έλεγχο του Ταµείου και των εισπράξεων.  
   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόµενων εργασιών . 
 Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των  πτυχίων που θα προσκοµίσουν  και το κινητό 
τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του 
∆ήµου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη του ∆ήµου στην αρµόδια Λιµενική  και Πυροσβεστική Αρχή για την 
διευκόλυνση τους  εφόσον απαιτηθεί. 
∆εδοµένου ότι η επισκεψιµότητα της παραλίας του Μύρτου δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων ο ∆ήµος µας έχει τις κατωτέρω δυνατότητες : 
Α) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση µη παροχής των αναφεροµένων στην παρούσα εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, είτε προέρχεται από 
υπαιτιότητα του ∆ήµου, είτε του αναδόχου να µειώσει το τίµηµα του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α., κατόπιν προσκοµίσεως από 
τον ανάδοχο του πίνακα συνολικού µισθολογικού κόστους κατά την λήξη της συµβάσεως. 
Β) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, να τροποποιεί τον αριθµό των  θέσεων εργασίας και το ωράριο λειτουργίας ανά ηµέρα σύµφωνα µε τις εκάστοτε  ανάγκες 
λειτουργίας της  παραλίας του Μύρτου, χωρίς όµως οι τροποποιήσεις αυτές να υπερβαίνουν τις συνολικές ώρες λειτουργίας της παραλίας και το 
σύνολο των θέσεων εργασίας κατά το συνολικό χρονικό διάστηµα λειτουργίας της.  Για την εφαρµογή της εν λόγω δυνατότητας ο ∆ήµος οφείλει να 
ενηµερώνει τον ανάδοχο εγκαίρως και µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
Γ) ∆ιατηρεί το δικαίωµα στην περίπτωση µη παροχής του συνόλου των αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την χρονική διάρκεια που 
αναφέρεται στην παρούσα, να προβεί σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

Άρθρο 2-Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 

1. Η παρούσα διακήρυξη 
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων της υπ΄αριθ.2/2019 µελέτης 

 
4. Η υπ΄αριθ. 2/2019  µελέτη - τεχνική έκθεση 

Άρθρο 3ο: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – ∆ηµοσίευση 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της 
διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' 



της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 
68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αρµόδιοι Υπάλληλοι: Παγώνης ∆ιονύσιος/Παγουλάτος  Κωνσταντίνος, Τηλ. 26713-60155/60153)και να ζητήσουν νέο πλήρες 
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς,  Οδός  Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 26713-60156. , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η 
οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις περιπτώσεις του 
άρθρου 11 του ίδιου Νόµου. 

Άρθρο 4ο: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
Ο Συνοπτικός  διαγωνισµός  θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, τις  5/04/2019,  µε ώρα 

έναρξης παραλαβής προσφορών  τις 09:30π.µ. και λήξης τις 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 
Άρθρο 5ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα είναι συνοπτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής και θα διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές, τις οποίες θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµου 
αντιπροσώπου, στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές , αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται 
δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε διαγωνιζόµενο. Ορίζεται ότι ο κάθε διαγωνιζόµενος, έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς µόνο για το σύνολο των 
υπηρεσιών. 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών σε ανοιχτή 
συνεδρίαση µετά τη λήξη της παραλαβής τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
 Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής: 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµοσία, παρουσία των διαγωνιζοµένων, κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το ν. 4412/2016, τον κυρίως φάκελο και καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της 
προσφοράς χωρίς σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη. 
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα 
πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχός τους. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συµµετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε µυστική 
συνεδρίαση τη νοµιµότητα και το κύρος των δικαιολογητικών συµµετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, 
δηλαδή αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει 
δεκτοί από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 
διαγωνιζόµενους. Το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται δηµόσια, δηλαδή 
αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
 Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών , ο πρόεδρος ανακοινώνει τον µειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή 
διαγωνισµού, το οποίο αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 
   

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 
Επιλογής  αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισµού : 73.780,74 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί η πάγια θέση της παράταξης του  για την λειτουργία του Μύρτου 
είναι να οι εργαζόµενοι να προσλαµβάνονται µέσω ΑΣΕΠ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος  
                    και Ανουσάκης Νικόλαος. 



και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  63  /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
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  Συνοπτικού   ∆ιαγωνισµού για την Επιλογή αναδόχου για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισµού : 
73.780,74 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

2) Ο Συνοπτικός  διαγωνισµός  θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, τις 
5/04 /2019  µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών  τις 09:30π.µ. και λήξης τις 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 
3). Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθούν  στο Κεντρικό Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
α. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
β. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
γ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της 
διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' 
της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 
68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο.Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο .  

 
4) 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.  
Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   92  / 2019                                                                  Α∆Α: ΨΙΓ5ΩΕ5-ΣΚΧ   

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Επιλογή 
αναδόχου για την Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» 
                                                                                                                       
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  22  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Επιλογή 
αναδόχου για την Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-
ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ  - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019»  έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   τα 
παρακάτω: το προσχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά  έχει ως εξής :  

 
Σύµφωνα µε την  65 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού µε Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό   για την Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
2019»  , η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω Υπηρεσίας   

αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 
 

 



16. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Πόλη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Ταχυδροµικός Κωδικός 28100 
Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 
Κωδικός ΝUTS NUTS III EL 623 
Τηλέφωνο 26713-60155/60153 
Φαξ 26710-22572 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  prom@kefallonia.gov.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες28 ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.kefallonia.gov.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ∆ήµος   και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες. 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
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. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή στη διεύθυνση 
http://www.kefalonia.gov.gr(-∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους 
ως κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,και αναλυτικά 
ως εξής:   
Α)70.6162.16 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου» και συνολικά διαθέσιµη 
πίστωση  32.000,00€, 
Β)70.6162.17 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής» και συνολικά διαθέσιµη πίστωση  
24.000,00€, 
Γ)70.6162.18 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου» και συνολικά διαθέσιµη πίστωση  
32.000,00€, 
∆) 70.6162.19 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» και συνολικά διαθέσιµη πίστωση  
14.000,00€, 
Ε) 70.6162.20 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων» και συνολικά διαθέσιµη 
πίστωση  24.000,00€, 
ΣΤ) 70.6162.21 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» και συνολικά διαθέσιµη 
πίστωση  32.000,00€, 
Ζ)70.6235.01 µε τίτλο «Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων» και συνολικά διαθέσιµη πίστωση  32.000,00€ 
 Η  συνολικά διαθέσιµη πίστωση ανέρχεται στο ύψος των 190.000,00€ , ενώ η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της 
παρούσης συµβάσεως  ανέρχεται στο ύψος των 190.000,00€.  
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών για την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 
75252000-7 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ) 
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για µία οµάδα είτε για περισσότερες οµάδες είτε και 
για το σύνολο των οµάδων  των υπηρεσιών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα  µελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην 
προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών  έκαστης οµάδας.  
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένες ποσότητες  κάθε οµάδας ή για µέρος της προκηρυχθείσας ζητούµενης 
υπηρεσίας έκαστης  οµάδας  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Π∆ 31/2018 εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης 
ανατίθεται, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, σε νοµίµως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της 
παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή. Συνεπώς σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι 
νοµίµως λειτουργούσα στην Ελλάδα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλλει προσφορά και για τις οµάδες 
7,8, και 9 δεσµευτικά επί ποινή αποκλεισµού καθώς και για έκαστη οµάδα εκ των 10 εως και 15 σύµφωνα µε το για  ποια 
δηµοτική ενότητα υποβάλλει προσφορά ναυαγοσωστικής κάλυψης. 

                                                 
 



Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: € 153.225,81  ΦΠΑ : 36.774,19). 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  για το χρονικό διάστηµα 01/06/2019 έως και 30/09/2019. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας 
διακήρυξης.  
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει  τιµής. 
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 ιδίως: 
− 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), “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», 
− 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)  
− του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
− 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», 
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»,  
− 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. 
-Την µε  αριθµό 19/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού      µελών Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών 
-Την αριθ. 33/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης 
Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
-Την 65/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για  την έγκριση της µελέτης και τον  καθορισµό τρόπου 
διενέργειας της υπηρεσίας µέσω Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού  διαγωνισµού. 
-Την αριθ. 92 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία  εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού, 
- Την αριθ. 02/2019 µελέτη που συντάχθηκε από το Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 
-Τις αριθ. 227,228,229,230,231,232,233/2019  Αποφάσεις του ∆µάρχουΚεφαλλονιάς  µε την οποία  διατέθηκε η πίστωση. 



           -Το άρθρο 121 του Ν.4412/2016,όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107  παρ. 29 του Ν.4497/2017 η προθεσµία  πα- 
 ραλαβής προσφορών να ανέλθει στις δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.∆.Σ. 
 -συντετµηµένη ηµεροµηνία. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/04/2019 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 ,  την  Παρασκευή 18/04/2019 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 Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» συνολικού προϋπολογισµού 153.225,81 € επί 

πλέον Φ.Π.Α. 24% 36.774,19 €, ήτοι σύνολο 190.000,00 µε το Φ.Π.Α. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τους παραπάνω όρους , εάν όµως ο διαγωνισµός προβεί ΆΓΟΝΟΣ προτείνει  ο 

∆ήµος να τοποθετήσει µε δικές του ενέργειες  ναυαγοσώστες σε όλες τις παραλίες . 
                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος – Μινέτος ∆ιονύσιος  και 
Ανουσάκης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  65  /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Τις αριθ . 227-228-229-230 &231/2019   αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  
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  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 

για την Επιλογή αναδόχου για την Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» συνολικού προϋπολογισµού 

153.225,81 € επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 36.774,19€, ήτοι σύνολο 190.000,00 µε το Φ.Π.Α 
 
2. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/04/2019 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 ,  την  Παρασκευή 
18/04/2019 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 : 71913 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 , σε δύο τοπικές εφηµερίδες(µία ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία). 
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 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.  
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 
ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   93  / 2019                                                                                 Α∆Α: 7Ν15ΩΕ5-Ι6Τ   

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
Επιλογή αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 



 
                                                                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  23  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Επιλογή 
αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ.»  έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   το προσχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποί0 αναλυτικά  έχει 
ως εξής :  

 
Σύµφωνα µε την  66 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού µε Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό   για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  , η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το 
παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω Υπηρεσίας   αναλυτικά όπως παρακάτω: :  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  
Πόλη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Ταχυδροµικός Κωδικός 28200 
Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 
Κωδικός ΝUTS EL 623 
Τηλέφωνο 26713-60155/60153 
Φαξ 26710-22572 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  log.dim.kef@gmail.com - prom@kefallonia.gov.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες Παγώνης ∆ιονύσιος, Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) Kefallonia.gov.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο  ∆ήµος Κεφαλονιάς  και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση Υποτοµέας ΟΤΑ 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση 
(URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες , εκτός από την προαναφερθείσα διεύθυνση, και στα τηλ.:26713-60155  (Κος 
Παγώνης ∆ιονύσιος)  & 26713-60153(κος Παγουλάτος Κωνσταντίνος) 
Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδια έσοδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων . 
Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει : 
Α)για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς τους κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2019: 
>(Για τη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 
 Κ.Α- 30.6641.02  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €91.767,06 
Κ.Α-20.6641.02   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €37.500,00 
 Κ.Α-10.6641.02   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €36.000,00 
 Κ.Α-10.6643.02   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό     €10.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ) 
Κ.Α- 30.6641.03  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €20.000,00 
Κ.Α-20.6641.03   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €30.621,16 
 Κ.Α-10.6641.03   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ) 
Κ.Α- 30.6641.04  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €2.000,00 
Κ.Α-20.6641.04   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €6.397,89 
 Κ.Α-10.6641.04   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €3.000,00 
Κ.Α-10.6643.04   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό     €5.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ) 
Κ.Α- 30.6641.05  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €3.000,00 
Κ.Α-20.6641.05   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €3.753,92 
 Κ.Α-10.6641.05   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €2.200,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) 
Κ.Α- 30.6641.06  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό     €8.000,00 
Κ.Α-20.6641.06  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό      €6.091,10 
 Κ.Α-10.6641.06   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 
Κ.Α- 30.6641.07  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €4.396,62 
Κ.Α-20.6641.07   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €3.714,34 



 Κ.Α-10.6641.07   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) 
Κ.Α- 30.6641.08  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €16.212,75 
Κ.Α-20.6641.08   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €25.000,00 
 Κ.Α-10.6641.08   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €3.706,00 
Η δαπάνη για το Ν.Π.∆.∆. Ο.Κ.Α.Π.,  θα βαρύνει  τον κωδικό 10.6641 και  τον κωδικό 10.6643 του οικονοµικού έτους 2019 και 
του οικονοµικού έτους 2020 -εάν απαιτηθεί-, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για  ένα έτος  η 
µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2020                              
Η δαπάνη για την πρωτοβάθµια σχολική επιτροπή θα καλυφθεί  από την πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2019 και του οικονοµικού έτους 2020 – εάν απαιτηθεί- για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για  ένα έτος ή µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 
2020.                                      
Η δαπάνη για την δευτεροβάθµια  σχολική επιτροπή θα καλυφθεί  από την πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2019 και του οικονοµικού έτους 2020  – εάν απαιτηθεί-για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για  ένα έτος ή µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 
2020.                                     
Η δαπάνη για το Ν.Π.∆.∆., ΚΕ.∆.Η.ΚΕ.: η προβλεπόµενη δαπάνη  θα βαρύνει  τους  κωδικούς  10.6641 και ποσό 4.494,60€ 
συµπεριλαµβανόµενου το Φ.Π.Α. , και από τον  κωδικό 10.6643 ποσό 12.992,80€ συµπεριλαµβανόµενου το Φ.Π.Α.     την  
πίστωση   του οικονοµικού έτους 2019 και του οικονοµικού έτους 2020 – εάν απαιτηθεί-, για το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της σύµβασης και για  ένα έτος  η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση 
νέου διαγωνισµού για το 2020.     
Η δαπάνη για το Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου : η προβλεπόµενη δαπάνη  θα βαρύνει  τον κωδικό  10.6644 για 
καύσιµα πετρελαίου κίνησης για ζεστά νερά έως το ποσό των 22.003,80€ και για το πετρέλαιο θέρµανσης η προβλεπόµενη 
δαπάνη  θα βαρύνει  τον κωδικό  10.6643   και τις πιστώσεις    του οικονοµικού έτους 2019 και του οικονοµικού έτους 2020 – 
εάν απαιτηθεί-, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για  ένα έτος  η µέχρι την εξάντληση του 
προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2020.    
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια υγρών  καυσίµων, (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης, βενζίνης 
αµόλυβδης) και λιπαντικών για τα οχήµατα του ∆ήµου, και των νοµικών του προσώπων καθώς  και καυσίµων θέρµανσης για 
τις ανάγκες του ∆ήµου, και των νοµικών του προσώπων 
 Τα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α CPV 

Πετρέλαιο Κίνησης ΛΙΤΡΑ 

 
 
09134100-8 

Βενζίνη Αµόλυβδη ΛΙΤΡΑ 
09132100-4 
 

Πετρέλαιο Θέρµανσης ΛΙΤΡΑ 
09135100-5 

Ελαιολιπαντικά ΛΙΤΡΑ 
09211000-1 

 
Προσφορές υποβάλλονται για είτε για µία οµάδα είτε για περισσότερες οµάδες είτε και για το σύνολο των οµάδων  των υπό 
προµήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα  µελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα 
περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας και η συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.  
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας ή για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου 
είδους της οµάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Καθώς ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα δεν διαθέτουν δεξαµενές για καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αµόλυβδη), ο 
συµµετέχων για τα είδη «Πετρέλαιο Κίνησης» και «Βενζίνη Αµόλυβδη», θα πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
και διανοµής, νόµιµα  αδειοδοτηµένες για την τροφοδοσία των οχηµάτων. 
Οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις του οικονοµικού φορέα  , ο οποίος θα υποβάλλει προσφορά για τα είδη «Πετρέλαιο 
Κίνησης» και «Βενζίνη Αµόλυβδη» θα πρέπει να βρίσκονται  σε απόσταση τέτοια από τα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας  για 
την οποία θα υποβάλλει προσφορά,προκειµένου να είναι εφικτή και οικονοµικά συµφέρουσα για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, η 
τροφοδοσία των οχηµάτων εκάστης ∆ηµοτικής Ενότητας. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 518.472,98 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% % 
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 418.123,35  ΦΠΑ : 100.349,63 ) και αναλύεται ως ακολούθως: 

ΟΜΑ∆Α 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ (€) 

Οµάδες 1-7 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ 

&ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
268.444,22 64.426,63 332.870,85 

Οµάδα 8 Ο.Κ.Α.Π ΚΑΥΣΙΜΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ 21.773,31 5.225,59 26.998,90 



&ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

Οµάδα 9 
Πρωτοβάθµια σχολική 
επιτροπή 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 50.806,21 12.193,49 62.999,70 

Οµάδα 10 
∆ευτεροβάθµια σχολική 
επιτροπή  

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.904,00 6696,96 34.600,96 

Οµάδα 11 
ΚΕ.∆.Η.ΚΕ ΚΑΥΣΙΜΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ 

&ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
14.010,61 3.362,56 17.373,17 

Οµάδα 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ & 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

35.185,00 8.444,40 43.629,40 

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 418.123,35 100.349,63 518.472,98 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση της Πράξης της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
518.472,98ΕΥΡΩ,Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, 
χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο της Πράξης. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε ένα(1) έτος η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την 
ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2020 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της παρούσας 
διακήρυξης.  
Σηµειώνουµε ο προϋπολογισµός για της προµήθειας είναι ενδεικτικός. Όµως ο φορέας υλοποίησης της προµήθειας  έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει ποσότητα µεγαλύτερη από εκείνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, σε κάθε περίπτωση όµως χωρίς 
αυτό να συνιστά υπέρβαση του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 10/2019 Μελέτης.. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει τιµής, 
Θεσµικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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), “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», 
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)  
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις»,   
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 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», 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»,  
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”,  
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 



της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 
της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 
την απόφαση 75555/289 της Κ.Υ.Α. Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης & Αναπληρωτού Υπουργού Οικονοµικών(ΦΕΚ 
Β΄2336/10-07-2017)  
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. 
Της µε αριθµ. 66/2019Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 10/2019  Μελέτη για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Της µε αριθµ.  932019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Α∆Α:………..)µε την οποία 
καταρτίστηκαν οι όροι του  ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  2019 και των Νοµικών του Προσώπων, 
Το πρωτογενές αίτηµα και το εγκεκριµένο αίτηµα  που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, για την εκτέλεση της  εν λόγω προµήθειας , τα οποία έλαβαν αριθµό  ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)    
«19REQ004518387» & «19REQ004518431» 
Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  3/05/2019 και ώρα 23:59:00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. µε α/α Συστήµατος: 71910 ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, 
την  9-05-2019 η Απριλίου 2019 , ώρα 10:00 π.µ. 
∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις  … /03 /2019 (αριθ.αναφοράς:……. 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [αριθ. προκήρυξης στην ……… 
 
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ). 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr,µε  και στο διαγωνισµό µε α/α συστήµατος 71910  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 : σε δύο(2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο(2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες 
και σε µία(1)εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 
 Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr(ΚΗΜ∆Σ), στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :www.kefalloniα.gov.gr  στην διαδροµή :  Ο ∆ΗΜΟΣ► ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,  
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
 
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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ προϋπολογισµού 518.472,98 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%. 

Οι κ. κ. ∆ιονύσιος Μινέτος και Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   και Ανουσάκης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  66 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
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  ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ προϋπολογισµού 518.472,98  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%. 
2. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3/05/2019 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  9/05 /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 : 71910 
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. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   94 / 2019                                                                  Α∆Α: ΩΧΓ1ΩΕ5-ΖΥΛ                                                                

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του Συνοπτικού   ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου για  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019» 

                                                                                                                 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  24  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου για  την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019» έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής   τα παρακάτω: το προσχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά  έχει ως εξής :  

 
Σύµφωνα µε την  70/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 

διαγωνισµού µε  Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό   για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 



2019» η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω  προµήθειας 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 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  το 
αργότερο µέχρι την ……. και ώρα 10:00 π.µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται 
απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί )ή στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  , οδός 
Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού 
δηλαδή την ………….. και ώρα 15:00 µ.µ..  
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και 
επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της 
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ….. και ώρα 15:00 µ.µ.. Οι προσφορές 
αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από 
τις διατάξεις του παρόντος µέσα.  
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω 
προθεσµία  , δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της 
εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις ……………και ώρα 10:00 π.µ.  
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί 
να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και 
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα 
στάδια διενέργειας του διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω 
αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως 
στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση 
υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 
οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών 
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 
προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 



πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας.  
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του 
άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984(Α΄188, και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα 
αναγράφονται ευκρινώς:  
 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  
γ. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  

 
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
 

α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα 
έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήεθιας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1 Ενότητα Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (αρ.94 του Ν.4412/16) .  
 
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα 
στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας ∆ιακήρυξης 
(αρ.95 του Ν.4412/16) .  

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

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

Α.  Συµπληρωµένο(στα πεδία που είναι απαραίτητο για την εν λόγω προµήθεια) το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως απεικονίζεται στο ΦΕΚ Β 3698 -
16/11/2016:   

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

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

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,  
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται 
ονοµαστικά,  
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση 
της προµήθειας,  
iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού  νοµίµου εκπροσώπου της 
ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας,  
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,  
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο 
έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,  
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,  
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 
διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα 
διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου 
από την αρµόδια φορολογική αρχή,  
ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την 
τήρηση των όρων της σύµβασης.  

  
∆.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 



:  
α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 
καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 
αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο 
και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  
α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων 
των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα :  
α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και 
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.  
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται 
πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,  αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και 
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά 
όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

4. Για φυσικά πρόσωπα:  
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.    

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

ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των 
εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος 

 
 

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

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

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

∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να 
συνδέεται µε το κριτήριο της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 
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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 συνολικού  
προϋπολογισµού 46.305,01 €. 

Οι κ.κ Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   και Ανουσάκης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  70 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας του   Συνοπτικού  διαγωνισµού  , µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 



τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 
συνολικού  προϋπολογισµού  
46.305,01 €. 
2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , τις 9-04-2019 και ώρα 10:00.π.µ. 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι τις 9-04-2019 και ώρα 10:00 π.µ.. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να 
αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την Τετάρτη 8-04-
2019  και ώρα 15:00 
 
3 . Η διακήρυξη θα αναρτηθεί:  
α. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
β. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
γ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 
παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως 
τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 
1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 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   95 / 2019                                                                          Α∆Α: ΨΜΠΕΩΕ5-9ΓΗ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου 
για  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019 

 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  25  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  
αναδόχου για  την  «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και των ΝΠ∆∆  2019» έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   τα παρακάτω: το προσχέδιο της εν λόγω 
διακήρυξης το οποία αναλυτικά  έχει ως εξής :  

 
Σύµφωνα µε την  68/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 

διαγωνισµού µε Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό   για «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των ΝΠ∆∆  2019», η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   

εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω  προµήθειας το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής :  
 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Πόλη 28100 
Ταχυδροµικός Κωδικός ΕΛΛΑ∆Α 



Χώρα29 NUTS III EL 623 
Κωδικός ΝUTS30 26713-60155/60153 
Τηλέφωνο 26710-22572 
Φαξ prom@kefallonia.gov.gr 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Αρµόδιος για πληροφορίες31 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kefallonia.gov.gr 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)32  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 33  ∆ΗΜΟΣ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ34 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.35 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες 
Στοιχεία Επικοινωνίας 36  
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.37 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από  την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  ή  άλλη 

διεύθυνση http://www.kefalonia.gov.gr(-∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης38 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι : 
Α) Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  η προβλεπόµενη δαπάνη  που ανέρχεται στο ποσό 20.079,32 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , 
θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του ∆ήµου και τον κωδικό 10.6634 και τον  20.6634  του  οικονοµικού έτους  2019 για το 
χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  και έως   την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την 
ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2020, 
Β) Για το Ν.Π.∆.∆. Ο.Κ.Α.Π., η προβλεπόµενη δαπάνη  που  ανέρχεται στο ποσό των 18.652,28€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, θα βαρύνει  τον κωδικό 10.6635 του προϋπολογισµού   οικονοµικού έτους 2019,  για το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της σύµβασης και έως την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου 
διαγωνισµού για το 2020, 
Γ) Για το Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, η προβλεπόµενη δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 43.536,65€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , θα βαρύνει  τον κωδικό 10.6634  του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 ύψους 
20.000,00€ και από τον κωδικό 10.6634  του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 ύψους 23.536,65€  , για το χρονικό 
διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την 
ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2020. 
∆) Για το Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικού Λιµενικού  Ταµείου Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, η προβλεπόµενη δαπάνη που ανέχεται στο ποσό 
των 939,90€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  θα βαρύνει  τον κωδικό 10.6634  του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019, για 
το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως  την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την 
ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2020 
Ε) Για το Ν.Π.∆.∆. της Κ.Ε.∆Η.Κ.Ε. η προβλεπόµενη δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 3900,30€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, θα βαρύνει  τον κωδικό 6634 του προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2019, για το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της σύµβασης και έως  την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου 
διαγωνισµού για το 2020. 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Ν.Π.∆.∆. του, ήτοι του Ο.Κ.Α.Π.,του ∆.Γ.Α., του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 

                                                 
29 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
30 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
31 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   
32 Εφόσον υπάρχει και για συµβάσεις άνω των ορίων   
33 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 
34 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.  
35 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. 
36 Επιλέγονται και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
37 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) : ………………………..» 
38 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 



Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 
CPV: 39830000-9 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα39: 
ΟΜΑ∆Α 1  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς», εκτιµώµενης αξίας 16193,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑ∆Α 2  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ-Α΄Παιδ. Σταθµός Αργοστολίου», 
εκτιµώµενης αξίας 3448,78 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 3  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ-B΄Παιδ. Σταθµός Αργοστολίου», 
εκτιµώµενης αξίας 3188,40 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 4  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- Παιδ. Σταθµός παιδικός 
σταθµός Ελειού  Πρόννων», εκτιµώµενης αξίας 1063,25 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 5  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- Παιδ. Σταθµός παιδικός 
σταθµός Παλλικής», εκτιµώµενης αξίας 2616,82 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 6  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- Παιδ. Σταθµός παιδικός 
σταθµός ΣΑΜΗΣ», εκτιµώµενης αξίας 1725,20 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 7  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- Παιδ. Σταθµός παιδικός 
σταθµός ΠΥΛΑΡΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 1343,45 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 8  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ», 
εκτιµώµενης αξίας 855,90 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 9  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΚΑΠ-
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΣΣ & ΚΑΠΗ», εκτιµώµενης αξίας 800,35 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 10  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 35110,20 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 11  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ LIMENIKO TAMEIO», 
εκτιµώµενης αξίας 757,98 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 12: «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. K.E.∆Η.ΚΕ.», εκτιµώµενης αξίας 
3145,40 πλέον ΦΠΑ 24%. 
Προσφορές υποβάλλονται για µία οµάδα είτε  για περισσότερες οµάδες είτε και για το σύνολο των οµάδων, για τη συνολική 
όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε 
οµάδας40. 
Στα υπό προµήθεια είδη οι ζητούµενες συσκευασίες είναι ενδεικτικές σύµφωνα και µε την έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε 
για τον προσδιορισµό της τιµής έκαστου είδους και σύµφωνα µε τις ανάγκες έκαστου νοµικού προσώπου (π.χ. υγρό 
καθαρισµού 750ml). Ο οικονοµικός φορέας δύναται να προσφέρει τα υπό προµήθεια είδη  και σε µικρότερη συσκευασία 
καλύπτοντας το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας  (π.χ χλώριο 4lt δύναται να προσφερθεί χλώριο ενδεικτικά σε συσκευασία 
των 500ml, 1lt, 2, lt, καλύπτοντας την αιτούµενη συνολική ποσότητα.  
Για τα ανταλλακτικά γκαζάκια ζητείται συγκεκριµένος τύπος εφόσον πρέπει να είναι συµβατά µε τις διαθέσιµες συσκευές 
έκαστου νοµικού προσώπου. 
Όλα τα είδη πρέπει να είναι επώνυµα ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά και να διαθέτουν τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις CE  ή υγειονοµικές εγκρίσεις όπου απαιτείται. 
 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 87108,45€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: € 70248,75  ΦΠΑ : €16859,70.). 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  και έως   την εξάντληση του 
προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2020 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της παρούσας 
διακήρυξης.  
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 41 της τιµής . 
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 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς και των ΝΠ∆∆ 2019» 
Οι κ.κ Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   και Ανουσάκης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  68 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                 
39 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. 
40 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) 
41 Άρθρο 86 ν.4412/2016  



 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας   Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και των ΝΠ∆∆ 2019»προϋπολογισµού 87.108,45  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%. 
2. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/04/2019 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 23/04 /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 : 71799 
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 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 αρχής1 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 κατατίθεται ηλεκτρονικά1 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών1 
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 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 
56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  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 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. 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   96  / 2019                                                                          Α∆Α: ΨΗ4ΠΩΕ5-Τ1Ι 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την  Προµήθεια 
νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, 

ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   
για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2019 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των 

αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους 
από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων 

 
                                                                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  26  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  του  διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την  Προµήθεια νερού, 
µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 
1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2019 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό 
παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεµάτων»έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   τα παρακάτω:  



 
 

Σύµφωνα µε την  69  /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού µε Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό   για την Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, 
ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των 
κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2019 & 
β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό 

διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», η Οικονοµική 
Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω  προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  

 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυµία ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Πόλη 28100 
Ταχυδροµικός Κωδικός ΕΛΛΑ∆Α 
Χώρα42 NUTS III EL 623 
Κωδικός ΝUTS43 26713-60155/60153 
Τηλέφωνο 26710-22572 
Φαξ prom@kefallonia.gov.gr 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Αρµόδιος για πληροφορίες44 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kefallonia.gov.gr 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)45  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 46Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣκαι ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ 47 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.48 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες 
Στοιχεία Επικοινωνίας 49  
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.50 
β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από  την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  ή  

άλλη διεύθυνση http://www.kefalonia.gov.gr(-∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης51 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι : 
α)  ο  ∆ήµος  Κεφαλλονιάς: η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύµβαση  βαρύνει  τους    Κ.Α.E.:, 70.6699.01, 70.6699.02 & 
70.6699.03 του προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2019, 

                                                 
42 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
43 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
44 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   
45 Εφόσον υπάρχει και για συµβάσεις άνω των ορίων   
46 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 
47 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.  
48 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. 
49 Επιλέγονται και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
50 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) : ………………………..» 
51 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 



β) Το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(ΚΕ∆ΗΚΕ): η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.E.: 6690.01 
του προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2019 και 2020 εάν αυτό απαιτηθεί, 
γ) Το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(ΟΚΑΠ): η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους Κ.Α.E.: 
15.6481.01, 15.6481.02, 15.6481.03,15.6481.04, 15.6481.05, του προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2019 και 2020 εάν 
αυτό απαιτηθεί, 
δ) Το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου-∆ΓΑ): η δαπάνη για την εν λόγω 
σύµβαση βαρύνει τους    Κ.Α.E10.6654.01 &  10.6654.02 &10.6654.03  &10.6654.04    του προϋπολογισµού  οικονοµικού 
έτους 2019 και 2020,εάν αυτό απαιτηθεί, 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η η Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου,  ως και τον Οκτώβριο   2019 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, 
των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. 
Τα προς προµήθεια είδη:  
1ον) κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 15555000-3(παγωτό 
και συναφή προϊόντα) / 15982000-5(αναψυκτικά) / 15911000-7(οινοπνευµατώδη ποτά) / 15980000-1(µη αλκοολούχα ποτά) / 
15000000-8(τρόφιµα) / 15810000-9(Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα)/ 15812100-4(είδη 
ζαχαροπλαστικής) / 15981000-8(µεταλλικό νερό )/ 15981200-0 (αεριούχο µεταλλικό νερό) / 15961000-2(µπύρα)/ 15119000-
5(διάφορα κρέατα) / 15612500-6(προϊόντα αρτοποιίας ) /  15811100-7(ψωµί) / 03221200-8 (οπωροκηπευτικά) & 15220000-
6(Κατεψυγµένα ψάρια) 
       2ον) Ο µέγιστος αριθµός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που µπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται ως κάτωθι: 
Α)  είτε για το σύνολο των τριάντα επτά(35) οµάδων του διαγωνισµού είτε: 
 Β) είτε ξεχωριστά για την οµάδα  1 και  ξεχωριστά για την οµάδα 2 και για τις  3, 4, 5 και 6 µαζί,  είτε για το σύνολο των 
οµάδων  που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς (από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 6)  
 Γ)  για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ(από Οµάδα 7 έως και Οµάδα 9) είτε 
∆) για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α.(από οµάδα 10 έως και Οµάδα 14) είτε 
Ε) για το σύνολο των οµάδων που αφορά το νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ(από οµάδα 15 έως και Οµάδα 35), είτε 
ΣΤ) για το σύνολο των οµάδων του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ που αφορούν οµοειδή δαπάνη, λ.χ.: οµάδες 
15&16&17&18&19(ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)είτε 
Ζ)για το σύνολο των οµάδων που αφορούν τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αφορούν οµοειδή δαπάνη, λ.χ. 
οµάδα 7(ΚΕ∆ΗΚΕ-ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) & οµάδα 10(∆.Γ.Α. ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) & οµάδες 30/31/32/33/34/35(ΟΚΑΠ-
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
3ον) η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι τριάντα πέντε (35)οµάδες/τµήµατα και η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης-
σεων ανέρχεται στο ποσό των: 
1)Cpv 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, 
συνολικού προϋπολογισµού 71939,68€, 
2)Cpv 2ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15555000-3(ΠΑΓΩΤΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 
73.916,40€, 
3)Cpv 3ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 
41.404,84€, 
4)Cpv 4ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15911000-7(ΠΟΤΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 
2.661,41€, 
5) Cpv 5ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15981000-8(νερό) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 
13.115,32€, 
6) Cpv 6ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15961000-2(ΜΠΥΡΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 
16.802,00€, 
7) Cpv 7ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ 
συνολικού προϋπολογισµού 1777,50€, 
8) Cpv 8ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ συνολικού 
προϋπολογισµού 341,65€, 
9) Cpv 9ης ΟΜΑ∆ΑΣ,15981000-8(νερό) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ συνολικού προϋπολογισµού 
306,04€, 
10) Cpv 10ης ΟΜΑ∆ΑΣ:  15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α. 
συνολικού προϋπολογισµού 84.485,43€, 
11) Cpv 11ης ΟΜΑ∆ΑΣ:03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α. συνολικού 
προϋπολογισµού 22434,54€, 
12)Cpv 12ης ΟΜΑ∆ΑΣ:15612500-6 & 15810000-9 & 15811100-7(είδη αρτοποιίας, αρτοσκευάσµατα, ψωµί αντιστοίχως) µε 
φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α. συνολικού προϋπολογισµού 33.555,46€, 
           13) Cpv 13ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 & 15119000-5(είδη κρεοπωλείου και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα 
υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α. συνολικού προϋπολογισµού 25137,54€, 
14)Cpv 14ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 15331100-8 & 15311000-1(κατεψ. Ψάρια, κατεψ. 13375,29€, 
15) Cpv 15ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 6963,29€, 
16) Cpv 16ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 5918,70€, 



17) Cpv 17ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 2144,06€, 
18) Cpv 18ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 1659,29€, 
19) Cpv 19ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 2307,22€, 
20) Cpv 20ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 151190000-5(κατεψ. Ψάρια και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα υλοποίησης το 
Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισµού 26679,46€, 
21) Cpv 21ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 151190000-5(κατεψ. Ψάρια και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα υλοποίησης το 
Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισµού 12131,12€, 
22) Cpv 22ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 151190000-5(κατεψ. Ψάρια και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα υλοποίησης το 
Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισµού 5265,91€, 
23) Cpv 23ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 151190000-5(κατεψ. Ψάρια και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα υλοποίησης το 
Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισµού 2530,26€, 
24) Cpv 24ης 4024,70,40€, 
25) Cpv 57ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 13834,66€, 
26) Cpv 26ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 10052,03€, 
27) Cpv 27ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 2725,97€, 
28) Cpv 28ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 2021,27€, 
29) Cpv 29ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 2675,88€, 
30) Cpv 30ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 40205,97€, 
31) Cpv 31ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 17104,23€, 
32) Cpv 32ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 7910,32€, 
33) Cpv 33ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 4316,46 
34) Cpv 34ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 5449,68€, 
35) Cpv 35ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 11893,72€, 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται:  

α) για τα  κυλικεία των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 12η Μαίου ,  ως Οκτώβριος   
2019  &  
β) τα κυλικεία της ΚΕ∆ΗΚΕ, τις ανάγκες του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας 
διακήρυξης. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο:  
1ον)την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά., µόνο βάσει της τιµής, σύµφωνα για τη συνολική όµως 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
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 ιδίως: 
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)52, “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»,  

                                                 
52 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση που συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  



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», 
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)53  
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών54 
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»55, 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»,  
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. 
Της αριθ. 69/2019 Απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίηθκε η αριθ. 8/2019 Μελέτη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικ.Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του ∆ιαγωνισµού για 
την εν λόγω προµήθεια µε τη διενέργεια ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειδοτικού ∆ιαγωνισµού η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας διακήρυξης. 
Τις  αριθ. 2198,199,200/2019 Αποφάσεις του ∆ηµάρχου  Κεφαλλονιάς  µε τις οποίες  διατέθηκε η πίστωση 
-Την αριθ. 96 /2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  23/04/2019  και ώρα 23:59:0056 
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  26/04/2019  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 Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

                                                 
53 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. 
54 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, 
55 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 €) 
56 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 



κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου 
και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2019 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, 
των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από 

την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 589.067,30 € 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  69  /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Τις αριθ . 198 & 199/2019   αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης του ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου 
και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2019 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, 
των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από 
την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 589.067,30 €» 

 
2. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/04/2019 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 ,  την  Παρασκευή 
26/04/2019 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 : 71798 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 , σε δύο τοπικές εφηµερίδες(µία ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία). 
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 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 κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 
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 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 
56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  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, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 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. 



 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    97 / 2019                                                                     Α∆Α: 6ΕΒΖΩΕ5-3Λ3 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για τον 
χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά Λειτουργούσες και   την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν 
429/1976 για το έτος 2017. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση   , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Προελέγχου Χαρακτηρισµού Επιχειρήσεων ως Εποχιακά Λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παγουλάτο Λεωνίδα  
οποίος εισηγούµενος το   27ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για τον χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά Λειτουργούσες και   την υπαγωγή τους στις διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ.2 του Ν 429/1976. για το έτος 2017 » έθεσε υπόψη της Επιτροπής α) το µε αρίθµ. πρωτ. 841/15-03-2019 
διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το Πρακτικό της Επιτροπής για πέντε  (5 )  αιτήσεις επιχειρήσεων µαζί µε 
τα δικαιολογητικά τους που ζητούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν 429/1976 (εποχικότητα 
επιχειρήσεων) και β) το  µε αρίθµ. πρωτ. 6588/8-03-2019 διαβιβαστικό του τα  οποία κατά σειρά και  αναλυτικά έχουν  ως 
εξής:   
 
 
 
                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2019 
         
      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
      ΩΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
    Στο Αργοστόλι σήµερα την 15ην του µηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30  µ.µ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση που έγινε στο ∆ηµαρχείο Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου), ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
η επιτροπή Προελέγχου για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό 62/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελείται από τους:  
1. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΛΕΩΝΙ∆Α – Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας , ως Πρόεδρος 
2. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ –∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως µέλος 
3. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Υπάλληλος Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως µέλος 
 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, δεδοµένου ότι βρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα µέλη της επιτροπής, ο Πρόεδρος κάλεσε την 
επιτροπή να ελέγξουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις και οι οποίες ζητούν να χαρακτηρισθούν ως εποχιακές, 
για το έτος 2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5  παρ.2 του Νόµου 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) µαζί µε 
όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που του έχουν ζητηθεί µε το υπ΄ αριθµ. 2960/27-1-2016 έγγραφό του. 
 Ακολουθούν αναλυτικά οι αιτήσεις: 
1)Αίτηση κ. Γεωργάτου Νικολάου του Λαµπρογιάννη, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Α.Φ.Μ. 045753299. Χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας από 1/6 έως 30/9, συνολικής επιφάνειας 316,38 τ.µ. 
 Ο ανωτέρω κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ζητά τον χαρακτηρισµό της επιχείρησής του ως εποχιακή για το έτος 
2017. 
 Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ότι για το χρονικό διάστηµα από 
1/1/2017-31/3/2017 το ΦΠΑ ήταν µηδενικό, από 1/4/2017-30/6/2017 ήταν µηδενικό, ενώ από 1/10/2017-31/12/2017 δεν 
εµφανίζει έσοδα στον Κ.Α. 13 που αφορά έσοδα από δωµάτια. 
Από τις καταστάσεις ρεύµατος της εταιρείας ELPEDISON ΑΕ που µας κατέθεσε η παροχή του µε αριθµό 9-31042294-02 8 
τους µήνες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί εµφανίζει: 
Από 4/11/2016-6/3/2017 κατανάλωση ρεύµατος µηδενική, από 6/3/2017-1/5/2017 η κατανάλωση ρεύµατος ήταν 36 kwh, από 
1/5/2017-1/6/2017 39 kwh, από 1/10/2017-1/11/2017 η κατανάλωση ρεύµατος ήταν 317 kwh και από 6/11/2017-5/3/2018 η 
κατανάλωση ρεύµατος είναι µηδενική. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 7/2/2017 αλλά και στις 14/12/2018 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου, εισηγούµαστε όπως η αίτηση γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 
2)Αίτηση κ. Παρθένη Ειρήνη-Ελένης µε Α.Φ.Μ. 103068617, που διατηρεί τουριστική επιχείρηση στη Λάσση Κεφαλλονιάς, 
αποτελούµενη από ξενοδοχείο µε τον τίτλο «IRELENA» εκτάσεως 600 τ.µ. και από ενοικιαζόµενα δωµάτια εµβαδού 550 
τ.µ. και ενοικιαζόµενα εκτάσεως 280 τ.µ., τα οποία λειτουργούν από 1-5 έως 30-10 εκάστου έτους. 
Η ανωτέρω µε την αίτησή της ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή της ως εποχιακή για το έτος 2017 µε απαλλαγή των 
δηµοτικών τελών της. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το Α΄Τρίµηνο 2017 
εµφανίζει στον Κ.Α. 13 ποσό 2.477,88 ευρώ αλλά όπως µας δήλωσε µε υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε στην υπηρεσία 
µας, το ποσό αυτό αφορά υπόλοιπο τιµολογίων του τρέχοντος έτους, ενώ στο ∆΄Τρίµηνο 2017 εµφανίζει στον Κ.Α.13 ποσό 
9.421,53 ευρώ και στον Κ.Α. 24 ποσό 4.395,67 ευρώ, ποσά που όµως δικαιολογούνται καθώς είναι µέσα και ο µήνας 
Οκτώβριος που η επιχείρηση λειτουργεί. 
Από τους λογαριασµούς ∆ΕΗ που προσκόµισε διαπιστώθηκαν τα εξής: 
α)ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ERILENA 600 τ.µ. (αρ.παροχής 9 31019389-045) 
Από 6/12/2016-3/1/2017 κατανάλωση 0 kwh, από 4/1/2017-31/1/2017 0 kwh, από 1/2/2017-1/3/2017 0 kwh, από 2/3/2017-
1/4/2017 2 kwh, από 2/4/2017-3/5/2017 118 kwh, από 5/10/2017-4/11/2017 1026 kwh (είναι µέσα και ο Οκτώβριος που 
λειτουργεί η επιχείρηση), 
Από 5/11/2017-1/12/2017 0 kwh, από 2/12/2017-3/1/2018 0 kwh και από 4/1/2018-2/2/2018 0 kwh. 
β) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 280 Τ.Μ. (αρ. παροχής 9 31019168-04 4) 



Οι λογαριασµοί είναι ανά τετράµηνο και έχουµε: 
Από 24/11/2016-19/1/2017 κατανάλωση 0 kwh, από 24/11/2016-19/3/2017 0 κατανάλωση ρεύµατος, από 20/3/2017-
21/7/2017 συνολική κατανάλωση 2861 kwh  (είναι µέσα και οι µήνες που η επιχείρηση λειτουργεί) από 22/11/2017-
19/3/2018 0 kwh. 
γ)ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 550 τ.µ. (αρ.παροχής 9 31025974-04 1) 
Από 24/11/2016-19/3/2017 0 kwh, από 20/3/2017-21/7/2017 3115 kwh (είναι µέσα και οι µήνες που λειτουργεί η 
επιχείρηση), από 22/7/2017-21/11/2017 5279 kwh (είναι µέσα και οι µήνες που η επιχείρηση λειτουργεί) από 21/9/2017-
20/11/2017 έναντι, από 22/11/2017-21/1/2018 έναντι, από 22/1/2018-19/3/2018 έναντι λογαριασµοί. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποίησε η επιτροπή στις 7/2/2017 και 23/2/2018 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν 
λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες Νοέµβριο-Απρίλιο. 
3)Αίτηση της εταιρείας ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ Α.Ε. Ξενοδοχείο Ακτή Άβυθος, µε Α.Φ.Μ. 099848510, που βρίσκεται στην 
περιοχή Σβορωνάτα Κεφαλλονιάς, στη θέση ∆ιχάλια, συνολικά καλυπτόµενης επιφάνειας 2257 τ.µ. Χρόνος 
λειτουργίας από 1/5 έως και 10/10. 
Η εταιρεία µε την αίτησή της ζητά τον χαρακτηρισµό της επιχείρησής της ως εποχιακή για το έτος 2017. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ το Α΄Τρίµηνο 2017 δεν παρουσιάζει έσοδα από δωµάτια, τον Απρίλιο 2017 
παρουσιάζει στον Κ.Α. 13 έσοδα ποσού 1.486,80 ευρώ, το Νοέµβριο 2017 παρουσιάζει στον Κ.Α. 13 ποσό 424,78 ευρώ 
ενώ το ∆εκέµβριο 2017 δεν εµφανίζει έσοδα από δωµάτια. 
Από τους λογαριασµούς ρεύµατος ∆ΕΗ (αρ. παροχής 9 31043255-041) τους µήνες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί 
παρουσιάζει καταναλώσεις και συγκεκριµένα: 
Από 1/1/2017-31/1/2017 κατανάλωση 880 kwh, από 1/2/2017-28/2/2017 κατανάλωση 560 kwh, από 1/3/2017-31/3/2017 
κατανάλωση 720 kwh, από 1/4/2017-30/4/2017 κατανάλωση 2.160 kwh, από 1/11/2017-30/11/2017 κατανάλωση 800 kwh και 
από 1/12/2017-31/12/2017 κατανάλωση 720 kwh. 
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας κατέθεσε βεβαίωση του κ. Βασιλείου Κοκκόλη, ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού στην οποία 
βεβαιώνεται από το µηχανικό ότι το συγκεκριµένο κατάλυµα, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες αποµάκρυνσης 
µεγάλων όγκων νερού, εξαιτίας των συχνών και έντονων βροχοπτώσεων σε συνδυασµό µε τη µορφολογία του εδάφους της 
ευρύτερης περιοχής (ελάχιστη έως µηδενική κλίση) οφείλει να διατηρεί σε συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία αντλίες όµβριων 
υδάτων (έντεκα στο σύνολο) και µετά το πέρας της τουριστικής σεζόν (Οκτώβριος έως Μάιος) όπου η ξενοδοχειακή µονάδα 
είναι κλειστή. Επίσης µας κατέθεσε βεβαίωση του κ. Τζουγανάτου Άνδρου, πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου, 
εκπροσώπου της εταιρείας «Α & Γ Τζουγανάτος και Σία Ο.Ε.), στην οποία βεβαιώνεται ότι κατά τη χειµερινή περίοδο στο 
συγκεκριµένο συγκρότηµα παραµένουν σε λειτουργία οι αντλίες στα φρεάτια όµβριων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
αποµάκρυνση των όµβριων από τους υπόγειους χώρους του συγκροτήµατος όπου είναι εγκατεστηµένες 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
Επίσης προσκοµίσθηκε βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ότι το ανωτέρω κατάλυµα είναι µέλος του 
και είναι εποχικής λειτουργίας. 
Από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που κατέθεσε (πίνακας προσωπικού επιχείρησης 2017, αντίγραφα προσλήψεων Μάιος 2017 
και απολύσεων Οκτώβριος 2017, ισοζύγια ανά µήνα για το έτος 2017 κ.λ.π.) και µετά από επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής στις 
19/12/2017, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο-
Απρίλιο. 
4)Αίτηση της κ. ∆ένδια Σταυρούλας του Γερασίµου, Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα στον Καραβάδο Κεφαλλονιάς µε 
Α.Φ.Μ. 132404815, επιφανείας 610 τ.µ. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/7/ έως και 30/9 εκάστου έτους. 
Με την αίτησή της ζητά το χαρακτηρισµό της επιχείρησής της ως εποχιακή για το έτος 2017. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε προκύπτουν τα κάτωθι: 
1)Από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που κατέθεσε, το Α΄,Β΄ και ∆΄ Τρίµηνο 2017 είναι µηδενικό. 
2)Από τους λογαριασµούς ∆ΕΗ που κατέθεσε (αρ. παροχής 9 31027413-01 1) προκύπτει ότι: 
Από 9/9/2016-8/1/2017 η κατανάλωση ρεύµατος ήταν 362 kwh, από 9/1/2017-8/5/2017 η κατανάλωση ρεύµατος ήταν 328 
kwh και από 7/9/2017-7/1/2018 η κατανάλωση ρεύµατος ήταν 378 kwh. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 19/12/2017 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε το χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες από Νοέµβριο έως και 
Απρίλιο. 
5)Αίτηση κ. Παπαδάτου Κυριάκου του ∆ηµητρίου, Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωµένων ∆ωµατίων «OLIVE BAY», µε 
Α.Φ.Μ. 029471745, που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία Κεφαλληνίας. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/4-31/10.  
Με την αίτησή του ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή του ως εποχιακή για το έτος 2017. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε διαπιστώθηκαν τα εξής: 
1)Από τις περιοδικές ΦΠΑ το Α΄ Τρίµηνο 2017 είναι µηδενικό και το ∆΄ Τρίµηνο 2017 εµφανίζει στον Κ.Α. 13 ποσό 
2.099,45 ευρώ είναι όµως µέσα και ο Οκτώβριος 2017 που επιχείρηση λειτουργεί. 
2)Από τους λογαριασµούς ∆ΕΗ που κατέθεσε προκύπτουν τα κάτωθι: 
Από 20/12/2016-21/1/2017 κατανάλωση ρεύµατος 87 kwh, από 22/1/2017-15/2/2017 85 kwh, από 16/2/2017-18/3/2017 143 
kwh, από 19/3/2017-18/4/2017 131 kwh, από 22/9/2017-23/10/2017 1003 kwh (είναι µέσα και ο Οκτώβριος που λειτουργεί η 
επιχείρηση), από 24/10/2017-20/11/2017 282 kwh, από 21/11/2017-18/12/2017 12 kwh, από 19/12/2017-22/1/2018 15 kwh, 
από 23/1/2018-19/2/2018 74 kwh και από 20/2/2018-18/3/2018 84 kwh. 
 Σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε δήλωσε ότι κατά τους µήνες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί, λειτουργούν 
φώτα ασφαλείας καθώς και φαξ. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από την επιτροπή στις 19/12/2017 είχε διαπιστωθεί η µη λειτουργία της 
επιχείρησης. 



Ως εκ τούτου, εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας της 
επιχείρησης από Νοέµβριο-Μάρτιο. 
 Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων µε τα δικαιολογητικά τους, η επιτροπή προελέγχου, 
 
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
∆ιαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς πέντε (5) αιτήσεις µαζί µε όλα τα επισυναπτόµενα 
δικαιολογητικά επιχειρήσεων που ζητούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ 2 του Νόµου 429/1976 (εποχικότητα 
επιχειρήσεων) για το έτος 2017, για εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς. 
 
          Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2019 
         
      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
      ΩΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
    Στο Αργοστόλι σήµερα την 8ην του µηνός Μαρτίου έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή  
και ώρα10:00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στο ∆ηµαρχείο Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου), ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
η επιτροπή Προελέγχου για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό 62/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελείται από τους:  
1. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΛΕΩΝΙ∆Α – Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας , ως Πρόεδρος 
2. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ –∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως µέλος 
3. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Υπάλληλος Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως µέλος 
 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, δεδοµένου ότι βρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα µέλη της επιτροπής, ο Πρόεδρος κάλεσε την 
επιτροπή να ελέγξουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις και οι οποίες ζητούν να χαρακτηρισθούν ως εποχιακές, 
για το έτος 2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5  παρ.2 του Νόµου 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) µαζί µε 
όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που του έχουν ζητηθεί µε το υπ΄ αριθµ. 2960/27-1-2016 έγγραφό του. 
 Ακολουθούν αναλυτικά οι αιτήσεις: 
1)Αίτηση της εταιρείας ΓΟΝΑΤΑΣ ΑΕ, Ξενοδοχειακή Επιχείρηση µε Α.Φ.Μ. 094291449, στην Αγία Ευφηµία, ∆.Ε. Πυλάρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Χρονική περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης από 1/5-30/10, επιφανείας 1080 τ.µ. 
Με την αίτησή της η εταιρεία ζητά το χαρακτηρισµό της επιχείρησής της ως εποχιακή για το έτος 2017. 
 Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε, οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από Ιανουάριο µέχρι και Απρίλιο 2017 
είναι µηδενικές καθώς και Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2017. 
Από τους λογαριασµούς ∆ΕΗ που κατέθεσε για την παροχή του µε αριθµό 9 99305969-01 4, εµφανίζονται: 
1)Από 1/12/2016-31/3/2017 εµφανίζει µία παγία κατανάλωση 200 kwh (τον Φεβρουάριο2017 είναι 160 kwh) καθώς και το 
Νοέµβρη 2017 η κατανάλωση είναι 280 kwh. 
Σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης κ. Γονατάς Ιωάννης, οι πάγιες αυτές 
καταναλώσεις οφείλονται σε φώτα ασφαλείας καθώς και στο συναγερµό που αφήνει όλο το διάστηµα που η επιχείρηση είναι 
κλειστή. 
Επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιήθηκε από την επιτροπή και στις 14/2/2017 όπου είχε ελεγχθεί το βιβλίο κίνησης και στις 
21/2/2019 όπου και διαπιστώθηκε η µη λειτουργία της επιχείρησης. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε να χαρακτηρισθεί η επιχείρηση ως εποχιακή για τους µήνες Νοέµβριο-Απρίλιο. 
2)Αίτηση της εταιρείας ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ Α.Ε.-Τουριστικές Επιχειρήσεις-Υποκατάστηµα Άσσου-Χωριό Μπραούνη, 
θέση Κούλια, µε Α.Φ.Μ. 099848510, συνολικής καλυπτόµενης επιφάνειας 598,42 τ.µ. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 
1/5-10/10. 
Από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που κατέθεσε το Α΄Τρίµηνο 2017 είναι µηδενικό στον Κ.Α.13 που αφορά ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, τον Απρίλιο 2017 εµφανίζει στον ίδιο Κ.Α. ποσό 1.486,80 ευρώ, το Νοέµβριο 2017 εµφανίζεται ένα µικρό ποσό 
424,78 ευρώ στον Κ.Α. 13 ενώ το ∆εκέµβριο 2017 δεν υπάρχουν έσοδα. 
Από τους λογαριασµούς ∆ΕΗ που κατέθεσε και για την παροχή µε αριθµό 9 31045236-04 2 
εµφανίζονται καταναλώσεις ως ακολούθως: 
Από 19/12/2016-17/1/2017 683 kwh, από 18/1/2017-14/2/2017 1211 kwh, από 15/2/2017-18/3/2017 1537 kwh, από 
19/3/2017-15/4/2017 1689 kwh, από 16/4/2017-19/5/2017 4699 kwh και από 20/10/2017-25/1/2018 2224 kwh. 
Μετά από βεβαιώσεις που κατέθεσε ηλεκτρολόγου και πολιτικού µηχανικού, το κατάλυµα προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
ηλεκτροµηχανολογικές ανάγκες της χειµερινής περιόδου όπου και το συγκρότηµα παραµένει κλειστό, καθώς και για τη 
συνεχή λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας, ήτοι το σύστηµα πυρασφάλειας καθώς και το κλειστό κύκλωµα 
παρακολούθησης για την ασφάλεια του καταλύµατος, οφείλει να διατηρεί τη συνεχή και αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος στο κατάλυµα. 
Η επιτροπή πραγµατοποίησε επιτόπιο έλεγχο στις 21/2/2019 όπου και διαπίστωσε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η επιχείρηση χαρακτηρισθεί ως εποχιακή για τους µήνες από Νοέµβριο έως και 
Απρίλιο. 
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων µε τα δικαιολογητικά τους, η επιτροπή προελέγχου, 
 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 



 ∆ιαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς δύο(2) αιτήσεις µαζί µε όλα τα επισυναπτόµενα 
δικαιολογητικά επιχειρήσεων που ζητούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ 2 του Νόµου 429/1976 (εποχικότητα 
επιχειρήσεων) για το έτος 2017, για εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς. 
 
           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 1)ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 2)ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει των  παραπάνω Πρακτικών  της Επιτροπής προελέγχου για τον 
χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 2017. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει θετικά  για τις παρακάτω αιτούµενες  επιχειρήσεις : 
Από το µε αρίθµ. πρωτ. 841/15-01-2019 Πρακτικό  1/2019 ψηφίζει τις αιτήσεις 1-4 & 5 και από το µε αριθ. πρωτ. 6588/8-03-
2019 Πρακτικό 2/2019 ψηφίζει την αίτηση 2. 

                   Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Κωνσταντάκης Άγγελος-  Κουρκουµέλης Ηλίας    Μινέτος ∆ιονύσιος και  
Ανουσάκης Νικόλαος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις παρ. 1 &2 του άρθρου 5 του Ν 429/1976 
3) τα αριθ.  1/ 2019 και 2/2019 Πρακτικά  της Αρµόδιας Επιτροπής 
και την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Επί των  παραπάνω Πρακτικών   για τον  χαρακτηρισµό των εν λόγω επιχειρήσεων  ως εποχιακά λειτουργούσες   και 
την υπαγωγή τους  στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976,  γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αναλυτικά όπως παρακάτω: 
 
Τον  χαρακτηρισµό των παρακάτω επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες   και την υπαγωγή τους  στις διατάξεις 
του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976  για το έτος 2017 : 
 
1)Αίτηση κ. Γεωργάτου Νικολάου του Λαµπρογιάννη, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Α.Φ.Μ. 045753299. συνολικής επιφάνειας 
316,38 τ.µ. εισηγούµαστε όπως η αίτηση γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 
2)Αίτηση κ. Παρθένη Ειρήνη-Ελένης µε Α.Φ.Μ. 103068617, που διατηρεί τουριστική επιχείρηση στη Λάσση Κεφαλλονιάς, 
αποτελούµενη από ξενοδοχείο µε τον τίτλο «IRELENA» εκτάσεως 600 τ.µ. και από ενοικιαζόµενα δωµάτια εµβαδού 550 τ.µ. 
και ενοικιαζόµενα εκτάσεως 280 τ.µ., εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες Νοέµβριο-
Απρίλιο. 
3)Αίτηση της εταιρείας ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ Α.Ε. Ξενοδοχείο Ακτή Άβυθος, µε Α.Φ.Μ. 099848510, που βρίσκεται στην 
περιοχή Σβορωνάτα Κεφαλλονιάς, στη θέση ∆ιχάλια, συνολικά καλυπτόµενης επιφάνειας 2257 τ.µ. εισηγούµαστε όπως η 
αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο-Απρίλιο. 
4)Αίτηση της κ. ∆ένδια Σταυρούλας του Γερασίµου, Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα στον Καραβάδο Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ. 
132404815, επιφανείας 610 τ.µ. εισηγούµαστε το χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες από Νοέµβριο 
έως και Απρίλιο. 
5)Αίτηση κ. Παπαδάτου Κυριάκου του ∆ηµητρίου, Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωµένων ∆ωµατίων «OLIVE BAY», µε 
Α.Φ.Μ. 029471745, που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία Κεφαλληνίας,  
εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας της επιχείρησης από Νοέµβριο-
Μάρτιο. 
 
6)Αίτηση της εταιρείας ΓΟΝΑΤΑΣ ΑΕ, Ξενοδοχειακή Επιχείρηση µε Α.Φ.Μ. 094291449, στην Αγία Ευφηµία, ∆.Ε. 
Πυλάρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς επιφανείας 1080 τ.µ. εισηγούµαστε να χαρακτηρισθεί η επιχείρηση ως εποχιακή για τους µήνες 
Νοέµβριο-Απρίλιο. 
7)Αίτηση της εταιρείας ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ Α.Ε.-Τουριστικές Επιχειρήσεις-Υποκατάστηµα Άσσου-Χωριό Μπραούνη, 
θέση Κούλια, µε Α.Φ.Μ. 099848510, συνολικής καλυπτόµενης επιφάνειας 598,42 τ.µ. εισηγούµαστε όπως η επιχείρηση 
χαρακτηρισθεί ως εποχιακή για τους µήνες από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   98 / 2019                                                                            Α∆Α: 6ΠΡ7ΩΕ5-Β6Ω 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες –Ανακαινίσεις 
τουαλετών ∆ηµοτικού Σχολείου Οµαλών». 
 
 



Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  , εισηγούµενη  το      28 ο θέµα      ηµερήσιας 
διάταξης :  Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες –Ανακαινίσεις τουαλετών 
∆ηµοτικού Σχολείου Οµαλών»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 
από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε ισχύ. Οµοίως 
διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια 
(2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς διαγωνισµό δίνεται µε βάση την 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του 
κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που 
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου 
και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, 
για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του 
άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων που αποφασίζει για την 
απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, 
υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. 
Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Με την αριθµ.  369/28-11-2018  Α∆Α: Ω7ΚΘΩΕ5-ΕΨΜ  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε η ανάθεση 
κατασκευής του έργου  «Εργασίες –Ανακαινίσεις τουαλετών ∆ηµοτικού Σχολείου Οµαλών»σύµφωνα µε την 106/2018 
θεωρηµένη  Μελέτη όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή 
στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-
Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 21/12/2018 προέβη στην ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και 
την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς 
κλήρωση, οικονοµικούς φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. τις 21-12-2018 παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας  ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΦΩΤΙΟΥ    αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του έργου «Εργασίες –Ανακαινίσεις τουαλετών ∆ηµοτικού 
Σχολείου Οµαλών» 
Με το αρ. πρωτ. 5120 /26-02-2019  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, για 
κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της 
σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ. 6292/6-03-2019 σφραγισµένο φάκελο 
µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 6292/ 6-03-2019 υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε η πληρότητα και 
η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και να 
κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Εργασίες –Ανακαινίσεις τουαλετών ∆ηµοτικού Σχολείου Οµαλών»  αντί 
ποσού  16.534,00 µε  Φ.Π.Α   24% στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία :ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ    επειδή η 
προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα  µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Κωνσταντάκης Άγγελος-  Κουρκουµέλης Ηλίας- Μινέτος ∆ιονύσιος –Γκισγκίνης 
Νικόλαος  και  Ανουσάκης Νικόλαος. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από 106/2018  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την αριθµ.  369/28-11-2018  Α∆Α: Ω7ΚΘΩΕ5-ΕΨΜ  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος 
κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η τριµελής Επιτροπή 
διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το από 21-12-2018 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 



5. το αρ. πρωτ. 5120 /26-02-2019  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της 
σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα µε αρίθ. πρωτ. 6292/6-03-2019 υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 
Την εισήγηση της Προέδρου: 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της σύµβασης κατασκευής του 
έργου «Εργασίες –Ανακαινίσεις τουαλετών ∆ηµοτικού Σχολείου Οµαλών»  αντί ποσού 16.534,00 µε Φ.Π.Α  24% στον 
οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ    , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ    θα γίνει µε 
απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  369/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 

                                                                                                              Α∆Α: 624ΕΩΕ5-7ΥΠ     
                                                                                                                                
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  7ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 15η   Μαρτίου   2019 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   99  / 2019 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση  εκπόνησης ανά κατηγορία µελετών που  η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν 
ήταν εφικτή. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  15 η  Μαρτίου   του έτους 2019, ηµέρα  Παρασκευή    και ώρα  
12:30 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   6665/8-03-2019  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                         
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                            
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος   
5. Παπαδάτος Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ από την  65 έως και την 76/2019 αποφάσεις)                                                                                                                  
6. Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος του  κ. Μιχαλάτου Θεόφιλου) 
7. Ανουσάκης Νικόλαος   
8. Παπαναστασάτος Γεράσιµος    (ΠΑΡΩΝ από την  65 έως και την 73/2019 αποφάσεις)                                                                                                                                                       
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  29 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης ανά κατηγορία 
µελετών που  η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν ήταν εφικτή.»θέτει υπόψη της Επιτροπής καταρχήν το από 26-02-
2019 έγγραφο της υπαλλήλου του Τµήµατος Προγραµµατισµού  -∆ιαφάνειας και χρήστη του ΚΗΣΚ  κ. Γεωργίου Κοντογιάννη 
προς την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  

                                                      

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Τµήµα Τ.Π.Ε. & ∆ιαφάνειας 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Λ. Βεργωτή 160 

 
 

 
   

Ταχ. Κώδικας : 28100  Αργοστόλι  
Πληροφορίες : Γεώργιος Κοντογιάννης  Ηµεροµηνία :  26/2/2019 
Τηλέφωνο : 26710 22940  Α.Π. : ∆Υ 
   
E-mail : gkontogi@kefallonia.gov.gr    



   
 Προς:  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
Κοιν.: Α/δήµαρχο κ. Σοφία Γαρµπή 

                                                      
 
ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση κατάρτισης ηλεκτρονικών καταλογών 2019 των ενδιαφεροµένων µελετητών δηµοσίων έργων 
ανά κατηγορία µελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ.(15)του Ν4412/2016» 
 

Oριστικοποιήθηκαν οι κατάλογοι των µελετητών σχετικά µε την υπ.αρ. πρωτ. 1637/23-1-2019 πρόσκληση του 
∆ήµου µας και τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 
 

1. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές µελέτες ( κατηγορία 1) ΝΑΙ 

2. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές µελέτες ( κατηγορία 2) ΝΑΙ 

3. Αρχιτεκτονικές µελέτες ( κατηγορία 6) ΝΑΙ 

4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες ( κατηγορία 7) ΝΑΙ 

5. Στατικές µελέτες ( κατηγορία 8) ΝΑΙ 

6. Μηχανολογικές , Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές µελέτες ( κατηγορία 9) ΟΧΙ 

7. Μελέτες συγκοινωνιακές έργων και κυκλοφοριακές µελέτες ( κατηγορία 10) ΝΑΙ 

8. Μελέτες λιµενικών έργων ( κατηγορία 11) ΟΧΙ 

9. Μελέτες υδραυλικών και διαχείρισης υδάτινων πόρων ( κατηγορία 13) ΝΑΙ 

10. Ενεργειακές µελέτες ( κατηγορία 14) ΟΧΙ 

11. Μελέτες τοπογραφίας ( κατηγορία 16) ΝΑΙ 

12. Γεωλογικές , υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνας ( κατηγορία 20) ΝΑΙ 

13. Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνας ( κατηγορία 21) ΝΑΙ 

14. Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες (22) ΟΧΙ 

15. ∆ασικές µελέτες ( 24) ΟΧΙ 

16. Περιβαλλοντικές µελέτες ( κατηγορία 27) ΝΑΙ 

 
Στις κατηγορίες µελετών που δεν οριστικοποιήθηκαν οι αιτούντες ήταν λιγότεροι από τρεις (3). 
Η Υπηρεσία σας µπορεί πλέον να διενεργήσει τις ηλεκτρονικές κληρώσεις σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

                                                                     O υπάλληλος του 
                                                                   Τµ. TΠΕ / Χρήστης του ΚΗΣΚ 
                                                                              Γεώργιος Κοντογιάννης                                

Στην συνέχει η Πρόεδρος  αναφέρει στα   Μέλη  της Επιτροπής ότι σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 118 του  Ν 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του  αρθ. 79 του  Ν. 4530/18 ( ΦΕΚ-59)  «Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή 
νησιωτικών δήµων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση 
καταλόγου µε τουλάχιστον τρεις (3) οικονοµικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβεί στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης σύµβασης έργου, µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών χωρίς 
κλήρωση.» µπορεί ο ∆ήµος να προβεί σε απευθείας ανάθεση χωρίς κλήρωση. 
Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να  εγκρίνουν τον  τρόπο  εκπόνησης ανά κατηγορία των παρακάτω  
µελετών που  η διαδικασία  της ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν ήταν   εφικτή  µε απευθείας ανάθεση χωρίς κλήρωση  και 
αναλυτικά:  
 
1. Μηχανολογικές , Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές µελέτες ( κατηγορία 9) 
 2. Μελέτες λιµενικών έργων ( κατηγορία 11) 
 3. Ενεργειακές µελέτες ( κατηγορία 14) 
 4. Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες (22) 
 5. ∆ασικές µελέτες ( 24) 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 

                  Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Κωνσταντάκης Άγγελος-  Κουρκουµέλης Ηλίας- Μινέτος ∆ιονύσιος   και  
Ανουσάκης Νικόλαος. 
 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την από 26-02-2019 έγγραφο του Τµήµατος Τ.Π.Ε και ∆ιαφάνειας. 
3)  την παρ. 5 του αρθρου 118 του  Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του αρθ. 79 του  Ν. 4530/18 ( ΦΕΚ-59).   
Και την εισήγηση της Προέδρου  
 
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 
 
1). Εγκρίνει τον  τρόπο  εκπόνησης ανά κατηγορία των παρακάτω  µελετών που  η διαδικασία  της ηλεκτρονικής κλήρωσης 
δεν είναι  εφικτή  µε απευθείας ανάθεση χωρίς κλήρωση  και αναλυτικά:  
 
1. Μηχανολογικές , Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές µελέτες ( κατηγορία 9) 
 2. Μελέτες λιµενικών έργων ( κατηγορία 11) 
 3. Ενεργειακές µελέτες ( κατηγορία 14) 
 4. Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες (22) 
 5. ∆ασικές µελέτες ( 24) 
  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            
                                                                                                                         Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                     
                                                                                                                        Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                            
                                                                                                                       Kωνσταντάκης Άγγελος   
                                                                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος   
                                                                                                                               Μινέτος ∆ιονύσιος 
                                                                                                                          Ανουσάκης Νικόλαος   
                                                                                                              Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                 
 
    Σοφία Γαρµπή  
 Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

i   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. 
ii  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).  

iii 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.  

iv Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
v Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
vi Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 


