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ΕΡΓΟ: 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ 
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ  -  ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ 
 
∆ήµος Κεφαλλονιάς και Ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα INTERREG IV στα πλαίσια του 
έργου APREH «∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για 
την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και 
της ιστορίας» (interdisciplinary aquaria for the 
promotion of environment & history). Η ετήσια 
πίστωση για το 2014 είναι 124.400 ευρώ 
(κωδικός 70.7326.04) & χρηµατοδοτείται κατά 
75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς 
πόρους. Ποσό 40.600 ευρώ θα καλυφθεί από 
πόρους ΣΑΤΑ του 2015 από το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
1. Ο πρόεδρος της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την 

ανάθεση του έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ  -  
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» µε προϋπολογισµό  134.146,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ( 73.577,24€ για οικοδοµικά και 60.568,86€ 
για Η/Μ µε ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτά και αναθεώρηση) 

2. . Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.  

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 17-2-15 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστηµα υποβολής προσφορών 
είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/04. 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές :  
      Α) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην .Α1η  τάξη εντός και εκτός νοµού και άνω για έργα 
κατηγορίας  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α1η  τάξη εντός και εκτός νοµού και άνω για έργα κατηγορίας  
ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.. 

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

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

Β.  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό 
µεταξύ τους411, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο 
του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  

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

∆. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων  εφόσον ανήκουν στην .Α1η  τάξη εντός 
και εκτός νοµού και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α1η  τάξη εντός και εκτός νοµού 
και άνω για έργα κατηγορίας  ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

                                                 
 

 



2. 
Ε.  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ∆Ε («κύρια κατηγορία») Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. .    

5. α) Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.668,06 ΕΥΡΩ µε 
ισχύ τουλάχιστον επτά (7) µηνών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

6. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

8. Το έργο είναι ενταγµένο  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG Ιονίων Νήσων. Η ετήσια 
πίστωση για το 2014 είναι 124.400 ευρώ (κωδικός 70.7326.04) & χρηµατοδοτείται κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Ποσό 40.600 ευρώ 
θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του 2015 από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  

9. Η διάρκεια για την υλοποίηση των εργασιών είναι 90 ηµερολογιακές ηµέρες. 

10. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού µέχρι τις 13/2/2015, από τα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οδός ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ 160, 
28100 Αργοστόλι, Πληροφορίες Καλογερόπουλος Θεόδωρος  τηλ.:26710-22725 Φαξ 26710-22572   .  

                                                                                                    Αργοστόλι 31-12-2014                     
 

 
                                                                                              Η Πρόεδρος της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 
                                                                                                            Σοφία Γαρµπή  
                                                                                                  Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Βεργωτή 160 
28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

 
Πληρ.: Θ. Καλογερόπουλος 
Τηλ.: 26710-22657 

FAX: 26710-22472 

E-mail: t1kalogeropoulos@gmail.com 
 

ΑΦΜ Δήμου.: 997627133/ΔΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Αργοστόλι,        31/12/2014 
 Αριθ.Πρωτ.:          60204 
 
 
ΠΡΟΣ 
1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (dds@et.gr) 
Για το τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(υπ όψη κ. Ανδρικόπουλου)  
ΤΗΛ. 210-5279196-139 ΦΑΞ. 210- 5234312 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (geniki@otenet.gr) 
ΦΑΞ. 210-5236927, 5232584 ΤΗΛ. 5247773 
3. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ (kef-news@otenet.gr) 
 ΦΑΞ. 26710-26320 
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (anexartt@otenet.gr) 
ΦΑΞ. 26710-26540, 24115 
5. ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (taxronika@yahoo.com) 
ΤΗΛ. 2671022195, ΦΑΞ. 2671022508 
6. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»  (sales@e-typos.com) 
ΤΗΛ. 2108113000, ΦΑΞ. 2108113001 

 ΚΟΙΝ  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

  
ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση περίληψης προκήρυξης για ανάθεση του έργου µε τίτλο: 
« ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ  -  ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» 
 

Σας στέλνουµε συνηµµένα περίληψη διακήρυξης δηµοπράτησης του έργου που αναφέρεται στο θέµα µε αριθµ. 
πρωτ.:   60204/31-12-2014 και παρακαλούµε για την δηµοσίευση στην εφηµερίδα σας το αργότερα έως τις 19/1/2015. Σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηµοσιευτεί η ανωτέρω περίληψη, θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε εγγράφως 
στο fax 26710-22472 , αναφέροντας και τον λόγο περί της µη δηµοσίευσης. 

Προκειµένου δε για την εξόφληση του τιµολογίου σας παρακαλείσθε για την αποστολή δύο (2) φύλλων 
εφηµερίδας µε την δηµοσίευση, διαχωρισµένα ως εξής:  

1) Για την Οικονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε συνηµµένο το πρωτότυπο τιµολόγιο και  
2) Για την Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε φ/φο τιµολογίου - υπόψη κου  Καλογερόπουλου Θεόδωρου . 
Σας ενηµερώνουµε ότι τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου που θα αναδειχθεί από την 

δηµοπρασία του έργου ενώ σας εφιστούµε ιδιαίτερα την προσοχή στην πιστή τήρηση των διατάξεων της ΚΥΑ 
2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441Β’/02.12.08) σχετικά µε τη µορφοποίηση του κειµένου της δηµοσίευσης (µέγεθος της 
γραµµατοσειράς 7 στιγµάτων, διάστιχο 8,5 στιγµών κτλ.). Μη τήρηση των ανωτέρω επισύρει τις κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 3548/07 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - ΣΟΛΩΝΟΣ 53 & ΣΙΝΑ, 
10672 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 2103671117 (Email:gbolan@tee.gr) 

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
(Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ 14-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100,  ΤΗΛ.-ΦΑΧ.: 
(26710-24510, 24515, 22859) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ. 

3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης. 
4. Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου Κεφαλονιάς 

 

 
  H Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής 
 
 
 

 Γαρμπή Σοφία 
Α/ Δήμαρχος Οικονομικών. 

  

 


