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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης/16.11.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα  Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018  και ώρα  10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.  4164/12.11.2018 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου   1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού            
4. Αντώνιος Παούρης
5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
6. Ελευθέριος Τζουβάρας

              (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

        

            
          
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού για την “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι -
Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”. 

Το  1ο θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

“Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07, ορίζεται ότι: «Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα

τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών,  για

την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική

εμπειρία,  μπορεί  να  συντάσσονται  από  υπάλληλο  της  υπηρεσίας  που  διαχειρίζεται  την

πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της

αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των

ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων

γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή

των σχετικών διατάξεων». 

Στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 και   72 Ν. 3852/2010 γίνεται αναφορά στις

Τεχνικές  Προδιαγραφές που  καθορίζουν  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  των  έργων,  των

υπηρεσιών  ή  των  αγαθών  και  συγκεκριμένα  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  και

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016: «1.Προσφυγή στη

διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

είναι  ίση  ή  κατώτερη  από  το  ποσό  των  εξήντα  χιλιάδων  (60.000)  ευρώ,  χωρίς  να

συμπεριλαμβάνεται  ο  ΦΠΑ.  2.  Για  τη  διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισμού,  η  αναθέτουσα

αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί

επιπλέον  και  συγκεκριμένους  οικονομικούς  φορείς,  τρεις  (3)  τουλάχιστον  εφόσον

δραστηριοποιούνται  τόσοι  στη  σχετική  αγορά.  3.Οι  προσφορές  των  οικονομικών  φορέων

υποβάλλονται  εγγράφως.  Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
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συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση

του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών

προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της

σύμβασης».

Με βάση το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 δεν απαιτείται  απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  έργου,

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) 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, […]»

Σε  εκτέλεση  των  παραπάνω,  συντάχθηκε  η  με  αριθμό  4174/2018   μελέτη  από  το  Τμήμα

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία, ο Δήμος Κέας επειδή δεν διαθέτει

συνεργείο επισκευής οχημάτων, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία για κάθε

τύπο οχήματος,  προβαίνει  στην ανάθεση,  σε κατάλληλο συνεργείο αυτοκινήτων,  είτε αυτό

βρίσκεται   εντός   γεωγραφικών ορίων του Δήμου, είτε   εκτός,   της  προμήθειας ανταλλακτικών

για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του

(συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών),  με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και με

κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  το  μεγαλύτερο    ποσοστό  έκπτωσης    στην  τιμή  των  

προσφερόμενων ειδών, βάσει των τιμών αναφοράς       (πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει της τιμής) όπως αυτές προσδιορίζονται στην με αριθμό 4174/2018

μελέτη που συντάχτηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 
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Α. Να  Εγκρίνετε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  προμήθειας:  «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α

Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν

Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ », προϋπολογισμού  73.356,00

€,  εκ  των  οποίων  14.197,94€  είναι  το  ΦΠΑ  (24%)  €  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:

59.158,06€),  όπως αυτές περιγράφονται  στην με αριθμό 4174/2018  μελέτη του Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β.  Να  Εγκρίνετε  την  εκτέλεση  της  προμήθειας:  «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν

( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -

Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ » με συνοπτικό διαγωνισμό.

Γ.  Να  καθορίσετε  τους  όρους του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια:

«Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ »,

σύμφωνα με την αναλυτική  διακήρυξη που συντάχτηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Κέας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

-την εισήγηση του Προέδρου,

-τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και

Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  και  ειδικότερα  του

άρθρου 117,
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- την με αριθμό 4174/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, για την

προμήθεια: «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ

Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ

Κ Ε Α Σ »,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ

λόγω του μεγάλου κόστους του διαγωνισμού)

Α. Εγκρίνουμε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  προμήθειας:  “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν

Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ” , προϋπολογισμού 73.356,00

€,  εκ  των  οποίων  14.197,94  €  είναι  το  ΦΠΑ  (24%)  €  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:

59.158,06€),  όπως αυτές  περιγράφονται  στην  με  αριθμό  4174/2018 μελέτη του  Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Β. Εγκρίνουμε  την  εκτέλεση  της  προμήθειας: «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν

( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -

Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ » με συνοπτικό διαγωνισμό. 

Γ.  Καθορίζουμε  τους  όρους του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια:

«Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ »,

σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, η

οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Η  
 Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ

Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν
Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.-ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
2.-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4.-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

.Προϋπολογισμός   : 59.158,06

.Φ.Π.Α.          24%    : 14.197,94

 . Σύνολο                     : 73.356,00

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Επειδή ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει συνεργείο επισκευής οχημάτων, ούτε το αναγκαίο προσωπικό,
ούτε την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος, προβαίνει στην ανάθεση,  σε κατάλληλο συνεργείο
αυτοκινήτων, είτε αυτό βρίσκεται   εντός   γεωγραφικών ορίων του Δήμου, είτε   εκτός,   της  προμήθειας
ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του
(συμπεριλαμβανομένων των  απαιτούμενων εργασιών),  καθώς  επίσης  και  όσα τυχόν  οχήματα-
μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες απαιτείται η ανανέωση
στόλου των οχημάτων. 

Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά είτε την επισκευή, είτε την τακτική συντήρηση των οχημάτων-
μηχανήματα έργου του Δήμου και η επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων-μηχανήματα έργου, θα
αφορά  πάσης  φύσης  εργασίες  και  επισκευές,  καθώς  και  αντικατάστασης  φθαρµένων  ή
κατεστραµµένων τµηµάτων. 

Η προμήθεια  των ανταλλακτικών για  την συντήρηση και  επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων
έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής  και  συντήρησης)  θα
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γίνονται σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη και  όχι
πέραν την 16η Ιουλίου 2019  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων  CPV:34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για
τους κινητήρες τους”

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ  1   :  «Ανταλλακτικά  απορριμματοφόρων  μετά  εργασιών  συντήρησης  και
επισκευής»,  εκτιμώμενης  αξίας   19.206,45€  πλέον  ΦΠΑ 24% ποσό 4.609,55€  ήτοι  σύνολο
23.816,00€ 

Το τμήμα 1 αφορά τα κάτωθι απορριμματοφόρα του Δήμου:

Αρ.κυκλοφ
ορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

 
ΚΗΥ2277 MERCEDES 385070-14-133016 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1994

ΚΗΙ9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

ΚΗΥ2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995

ΚΗΗ4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013

καθώς επίσης και όσα τυχόν  απορριμματοφόρα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του
χρόνου.

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας  7.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.803,87, ήτοι σύνολο 9.320,00€

Το τμήμα 2 αφορά τα κάτωθι φορτηγά-ημιφορτηγά του Δήμου:

Αρ.κυκλοφ
ορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

ΚΗΥ6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1999

ΚΗΙ9892 FORD WF0XXXTTFXD67404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2008

ΚΗΥ2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989

ΚΗΙ1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2000

KHH6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2002
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καθώς επίσης και όσα τυχόν  φορτηγά προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΤΜΗΜΑ 3  : «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας  20.137,10 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 4.832.90 €, ήτοι σύνολο 24.970,00 €

Το τμήμα 3 αφορά τα κάτωθι μηχανήματα έργου του Δήμου:

Αρ.κυκλοφ
ορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

ΜΕ62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001

ΜΕ47438 CATERPILLAR 09Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995

ΜΕ90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006

ΜΕ121490 ΗΒΜ 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997

καθώς επίσης και όσα τυχόν  μηχανήματα έργου  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του
χρόνου

ΤΜΗΜΑ  4  :  «Ανταλλακτικά   πυροσβεστικών  οχημάτων  μετά  εργασιών  συντήρησης  και  
επισκευής»  εκτιμώμενης  αξίας  12.298,39  €  πλέον  ΦΠΑ  24%  ποσό  2.951,61,   ήτοι  σύνολο  
15.250,00€

Το τμήμα 4 αφορά τα κάτωθι πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα του Δήμου:

Αρ.κυκλοφ
ορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

ΚΗΙ9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

ΚΗΙ4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΥΡΟΣΒ. 1998

ΚΗΗ4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010

ΚΗΗ6989 DODGE ZM39KT100SPS1842 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1993

καθώς  επίσης  και  όσα τυχόν  πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα προμηθευτεί  ο  Δήμος  κατά  τη
διάρκεια του χρόνου
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Η δαπάνη προϋπολογίζεται  στο ποσό των  εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι
ευρώ (73.356,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, ως κατωτέρω :

Ο Δήμος Κέας κατέχει 17 οχήματα-μηχανήματα έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται, παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ Κ.Α.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟ ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 20.6671.0003 18.452,00

20.6263.0003 4.264,00

Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή 20.6414.0001 Ποσό: 1.100,00

Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 30.6671.0002 5.030,00

30.6263.0002 3.090,00

Μεταφορές φορτηγών προς επισκευή 30.6414.0001 Ποσό: 1.200,00

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 30.6672.0002 17.320,00

30.6264.0002 6.840,00

30.6414.0002
Ποσό: 810,00

70.6671.0003 10.590,00

70.6263.0004 3.460,00

Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή 70.6414.0004 Ποσό: 1.200,00

Συντήρηση και επισκευή  
απορριμματοφόρων 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων 

Συντήρηση και επισκευή  λοιπών 
μηχανημάτων 

Μεταφορές μηχανημάτων έργου προς 
επισκευή 

Ανταλλακτικά πυροσβεστικών 
οχημάτων

Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών οχημάτων 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΗΥ 2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989

2 ΚΗΗ 4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010

3 ΚΗΙ 9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

4 ΚΗΙ 1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ) 2000

5 ΚΗΙ 9892 FORD WF0XXXTTFX8D67404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2008

6 ΚΗΥ 6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ) 1999

7 ΚΗΥ 2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995

8 ΚΗΗ 4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013

9 ΚΗΙ 9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

10 ΚΗΙ 4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝ.)-ΠΥΡΟΣΒ. 1998

11 ΜΕ121490 HBM 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997

12 ΜΕ 62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001

13 ΜΕ 47438 CATERPILLAR 08Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995

14 ΜΕ 90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006

15 ΚΗΗ 6989 DODGE ZM39KT100SPS1842 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 1993

16 ΚΗΗ 6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 2002

17 KΗΥ2277 MERCEDES 385070-14-133016 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1994

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΤΟΣ 
1ης 

ΑΔΕΙΑΣ



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τα  είδη  ανταλλακτικών,  αν  και  δεν  είναι  δυνατόν  να  προβλεφθούν  επακριβώς  εκ  των
προτέρων  αν  δεν  προκύψουν  πραγματικές  ανάγκες  σε  ανταλλακτικά,  δίδονται  ενδεικτικά
ομαδοποιημένα παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών τύπων 
MERCEDES (ΚΗΥ2290, ΚΗΥ2277, ΚΗΗ4650, ΥΧΟ8601)

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών, 
λεωφορείου τύπων FIAT, MAN, DAIMLER, NISSAN, FORD (ΚΗΙ9892, ΚΗΥ2288, ΚΗΙ9870, 
ΚΗΗ4672, ΚΗΙ9863)

Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών τύπων DAIHATSU, MAZDA, 
TOYOTA, DODGE (ΚΗΗ6989, ΚΗΙ4810, ΚΗΥ6737, ΚΗΙ1514, ΚΗΗ6990)

Προμήθεια Ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου (ΜΕ90780, ΜΕ47438, 
ΜΕ121490, ΜΕ62678)

Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος φρένων

Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων

Προμήθεια  φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής-συντήρησης ψυγείων οχημάτων

Μπαταρίες για τα οχήματα-μηχανήματα

Προμήθεια αναλωσίμων και μικροανταλλακτικών (στόκος, διαβρωτικά, σφικτήρες, μπουζί, 
σωλήνες αέρος, στουπί, βίδες κλπ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  

Οι  κυριότερες  εργασίες  που  προκύπτουν  ανά  είδος  επισκευής,  και  οι  οποίες  πιθανόν  να
προκύψουν, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες παρακάτω:
(Οι  κυριότερες  εργασίες  δεν  αποκλείουν  άλλες  δευτερεύουσες  εργασίες  που  τυχόν  θα
προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν). 
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Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

2.Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων

3.Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

4.Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)

5.Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

6.Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

7.Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που έχουν)

8.Επισκευή και συντήρηση διαφορικού

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών συστημάτων
Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Όλα  τα  οχήματα  και  μηχανήματα,  όπως  περιγράφονται  στον  παραπάνω  πίνακα,  είναι
διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται,
θα  πρέπει  να  είναι  των  αντίστοιχων  εργοστασίων  κατασκευής των  οχημάτων  και  των
μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση όσα, πιθανόν, δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν  τα  γνήσια ανταλλακτικά και  η  παραγγελία τους  θα έχει  ως
συνέπεια την καθυστέρηση την επισκευής, τότε θα μπορούν να τοποθετούνται ανταλλακτικά
του εμπορίου (τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα
έχουν σήμανση CE.

Κέα,  09/11/2018

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
        Ιωάννα Αθανασοπούλου
                ΤΕ /Εφοριακών

 
Κέα,  09/11/2018

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 
Η Προϊσταμένη Τεχνικής

Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                         
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ
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Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις αντίστοιχες 
τιμές αγοράς.

Κέα,  09/11/2018

Η Συντάξασα υπάλληλος  
 

        Ιωάννα Αθανασοπούλου
                 ΤΕ /Εφοριακών

 
Κέα,  09/11/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη Τεχνικής
Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        

ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ Κ.Α .Α ΝΤ ΑΛΛΑΚ Τ ΙΚΩΝ Κ .Α.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟ ΑΝ Τ ΑΛΛΑ ΚΤ ΙΚΩΝ ΠΟ ΣΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2018 2019 2018 2019

Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 20.6671.0003 10,00 ###

20.6263.0003 10,00 4.254,00

Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή
20.6414.0001

10,00 1.090,00

Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 30.6671.0002 2,92 5.027,08

30.6263.0002 31,60 3.058,40

Μεταφορές φορτηγών προς επισκευή
30.6414.0001

10,00 1.190,00

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 30.6672.0002 5.300,00 ###

30.6264.0002 1.200,00 5.640,00

30.6414.0002
10,00 800,00

70.6671.0003 2.000,00 8.590,00

70.6263.0004 1.000,00 2.460,00

Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή
70.6414.0004

10,00 1.190,00

73.356,00

Συντήρηση και επισκευή  
απορριμματοφόρων 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων 

Συντήρηση και επισκευή  λοιπών 
μηχανημάτων 

Μεταφορές μηχανημάτων έργου προς 
επισκευή

Ανταλλακτικά πυροσβεστικών 
οχημάτων 

Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών οχημάτων 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΑΡΘΡΟ   1  ο     Αντικείμενο     της     προμήθειας     

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  προμήθεια  των απαραίτητων ανταλλακτικών για  την
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του  (συμπεριλαμβανομένων
των  απαιτούμενων  εργασιών  επισκευής  και  συντήρησης),  όλων των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν μέσα στο έτος 2018-
2019 και όχι πέραν την  16η Ιουλίου 2019. 

ΑΡΘΡΟ   2  ο  Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας   

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  συνοπτικό διαγωνισμό με όρους
που  θα  καθορίσει  η   Οικονομική  Επιτροπή   σύμφωνα  με   την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88
και 117 του Ν. 4412/2016. Κάθε προμηθευτής  θα μπορεί  να δώσει προσφορά για μέρος ή για
το σύνολο της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ   3  ο   Θεσμικό πλαίσιο  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 του ν.  4412/2016 (Α'  147) “Δημόσιες  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) «Διαχείριση,
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)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
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 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. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

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

 του  ν.2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 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 Διατάκτες”

 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 του  άρθρου 107  του Ν.4497/2017  “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”,

 του ν.4555/2018 (Α’133)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι

 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.

ΑΡΘΡΟ   4  ο   Ύπαρξη πιστώσεων   

Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα:

.Κ.Α. 20.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€

.Κ.Α. 20.6263.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€

.Κ.Α.  20.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€

.Κ.Α. 30.6671.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2,92€

.Κ.Α. 30.6263.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 31,60€

.Κ.Α. 30.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€

.Κ.Α. 30.6672.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.300,00€

.Κ.Α. 30.6264.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.200,00€

.Κ.Α. 30.6414.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
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.Κ.Α. 70.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000,00 €

.ΚΑ. 70.6263.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000,00€

.Κ.Α. 70.6414.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€

ΑΡΘΡΟ   5  ο     Ειδικοί     όροι     

1. Η διαδικασία, η οποία είναι κοινή είτε αφορά συνεργείο εντός γεωγραφικών ορίων, είτε
εκτός,  που θα ακολουθείται για την προμήθεια  των  ανταλλακτικών  προκειμένου  να
επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της μελέτης είναι η ακόλουθη :

 Η  αρμόδια  Επιτροπή,  θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως και
Επισκευής οχήματος»  που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων
εργασιών συντήρησης και επισκευής που πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο
και προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος»  στο
συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π.  του
αυτοκινήτου. 

 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24)  ωρών εάν ανάδοχος
είναι  τοπικό  συνεργείο,  ή  εντός  48  ωρών  εάν  ανάδοχος  είναι  συνεργείο  εκτός
γεωγραφικών ορίων  από την λήψη του εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και
Επισκευής οχήματος» από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος,  τον εντοπισμό της βλάβης και τον
προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

 Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και
Επισκευής του Οχήματος»  τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του
οχήματος,  όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται
(ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη),  καθώς και τα εξαρτήματα,
ανταλλακτικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

 Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή
με τις παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή
συντήρηση. 

 Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής
του οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει
εξαρτήματα κλπ.  με χρήση νέων ανταλλακτικών το συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα
πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή γίνεται με την λήψη του
ανταλλακτικού και σε περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη,  θα  πρέπει να
προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ». 

 Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά,  φωτοαντίγραφα δε
των ως ανω εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του
Δήμου  συνοδεύοντας το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.  Σε κάθε έκδοση
τιμολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο τμήματος του τιμοκαταλόγου ώστε να
διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών. 
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Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου &  παρόχου,  εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά,  θα
διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικά (mail) &  θα είναι δεσμευτική για τα
συμβαλλόμενα μέρη. 

Ειδικότερα για   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   προβλέπονται τα εξής:  

Α)ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:

Για την συντήρηση ενός οχήματος, ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου θα επικοινωνεί  με έναν
καταρτισμένο  τεχνικό  του  συνεργείου,  προκειμένου  να  έρθει  στο  νησί  και  διαθέτοντας
τελευταίας γενιάς διαγνωστικά μηχανήματα και εργαλεία, θα  προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες συντήρησης.

Β)ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ
Σε  περίπτωση που  προκύψει  βλάβη σε  ένα όχημα,  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  του  Δήμου  θα
επικοινωνεί  με έναν καταρτισμένο τεχνικό, δίνοντας μία περιγραφή του γεγονότος.
Από τις περιγραφές που θα δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, ο καταρτισμένος
τεχνικός θα κάνει μία πρώτη εκτίμηση   για   όλες τις εργασίες που θα απαιτηθούν. Ανάλογα την  
περίπτωση είτε θα έρχεται στο νησί  διαθέτοντας τελευταίας γενιάς διαγνωστικά μηχανήματα
και εργαλεία, τα οποία θα μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε εργασία και θα    προβαίνει σε  
άμεση  επισκευή,  είτε  θα  υποδεικνύει  την  αναγκαιότητα  μεταφοράς  του  οχήματος  στο
συνεργείο του, προκειμένου να επισκευαστεί.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος : 
 έχει τη δυνατότητα,  απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του

εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή,  να
εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών,  την καταλληλότητα
των προτεινόμενων ανταλλακτικών,  έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές
κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα
πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού του. 

 διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε
αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

 δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το
χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων
εξερχομένων οχημάτων,  εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη
φορολογική νομοθεσία. 

 δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου
Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο,  να
αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει
στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού
ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην
οποία το παρέλαβε. 

 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν
ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα
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κλπ. ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις,  και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από
την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για
την επισκευή της βλάβης,  τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή
ελαττωματικά υλικά απ'  ευθείας από το εμπόριο,  να επισκευάσει το ελαττωματικό
μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον
λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και
παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή
εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εκτός του ιδιωτικού συνεργείου. 

 Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

 Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών καθώς και τα
αναφερόμενα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου
είδους επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα. 

 Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά
και η περιγραφή του είδους. 

 Ο ανάδοχος εφόσον είναι τοπικό συνεργείο, υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την
μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.  

 Ο ανάδοχος εφόσον  είναι  συνεργείο  εκτός  γεωγραφικών ορίων,   υποχρεούται να
αναλάβει αδαπάνως την  μεταφορά  του  τεχνικού  του  μετά  του  οχήματος  του  σε
περίπτωση  παροχής  εργασίας  συντήρησης  ενός  οχήματος  του  Δήμου  ενώ  σε
περίπτωση  βλάβης,  τα  έξοδα  μεταφοράς   του  τεχνικού  του  συνεργείου  μετά  του
οχήματος του θα καλύπτεται από τον Δήμο.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν
κάποιοι από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον πάροχο.

 
ΑΡΘΡΟ   6  ο     Παραλαβή   &   παράδοση     εργασιών     –     ανταλλακτικών     –     Χρόνος     παράδοσης     αυτών   

Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. 

Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία
και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι
και τμηματική. 

ΑΡΘΡΟ   7  ο Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας της ποσοτικής και
ποιοτικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  των  αναγκαίων
παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής)  με χρηματικό ένταλμα πληρωμής  με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου.
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Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την
ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά,  θα καταβάλλεται στον
προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. 

ΑΡΘΡΟ   8  ο Χρόνος εκτέλεσης   

Η προμήθεια  των ανταλλακτικών για  την συντήρηση και  επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων
έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής  και  συντήρησης)  θα
γίνονται σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη, από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και έως την 16η Ιουλίου 2019  ή μέχρι εξαντλήσεως του
οικονομικού αντικειμένου της μελέτης.

Ο   συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  να παρατείνεται  μέχρι  το 1/4 αυτού, ύστερα από
σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  που  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από  τη  λήξη  του
συμβατικού χρόνου.  Μετάθεση γίνεται  σε  περίπτωση σοβαρότατων  λόγων που  συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης  δεν είναι  μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες,  μπορεί  η απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή
του  αιτήματος  μέχρι  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  δεν  μπορεί  να  είναι
μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος  σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

Κέα,  09/11/2018

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
        Ιωάννα Αθανασοπούλου
              ΤΕ /Εφοριακών

 Κέα,  09/11/2018
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη Τεχνικής
Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                         
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 Δ ι α κ ή ρ υ ξ η  Σ υ ν ο π τ ι κ ο ύ  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  γ ι α  

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Κέας

Υπηρεσία, που διενεργεί το διαγωνισμό Αυτοτελές  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Περιβάλλοντος

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

CPV 34300000-0  “Μέρη  και  εξαρτήματα  για
αυτοκίνητα  οχήματα  και  για  τους  κινητήρες
τους”

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 

για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

 βάσει τιμής 

(του άρθρου 117 Ν.4412/16) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ
Πόλη ΚΕΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 84002
Τηλέφωνο 2288360000
Φαξ 2288022811
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.athanasopoulou@kea.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωάννα Αθανασοπούλου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kea.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.kea.gr
β) Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  στην  διεύθυνση  :Ιουλίδα  Κέας  84002

Ν.Κυκλάδων
γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου:

τηλ.22883 60015.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Κέας.
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στους:
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 Κ.Α. 20.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
 Κ.Α. 20.6263.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
 Κ.Α.  20.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
 Κ.Α. 30.6671.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2,92€
 Κ.Α. 30.6263.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 31,60€
 Κ.Α. 30.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
 Κ.Α. 30.6672.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.300,00€
 Κ.Α. 30.6264.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.200,00€
 Κ.Α. 30.6414.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
 Κ.Α. 70.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000,00 €
 ΚΑ. 70.6263.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000,00€

Κ.Α. 70.6414.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€

και  θα πρέπει να προβλεφθεί  στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2019, αναλυτικά ως εξής :

 Κ.Α. 20.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 18.442,00€
 Κ.Α. 20.6263.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού  4.254,00€
 Κ.Α.  20.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.090,00€
 Κ.Α. 30.6671.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.027,08€
 Κ.Α. 30.6263.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.058,400€
 Κ.Α. 30.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.190,00€
 Κ.Α. 30.6672.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 12.020,00€
 Κ.Α. 30.6264.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.640,00€
 Κ.Α. 30.6414.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 800,00€
 Κ.Α. 70.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 8.590,00€
 ΚΑ. 70.6263.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.460,00€
 Κ.Α. 70.6414.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.190,00€

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης   είναι η  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και
επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των
απαιτούμενων  εργασιών),  καθώς  επίσης  και  όσα  τυχόν  οχήματα-μηχανήματα  έργου
προμηθευτεί  ο  Δήμος κατά τη  διάρκεια  του  χρόνου,  αφού,  προκειμένου για την  εύρυθμη
λειτουργία  των υπηρεσιών που προσφέρει  ο  Δήμος  στους  πολίτες  απαιτείται  η ανανέωση
στόλου των οχημάτων. 

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στον ακόλουθο  κωδικό του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και
για τους κινητήρες τους”

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  73.356,00 €,  εκ  των  οποίων
14.197,94€ είναι το ΦΠΑ (24%) € (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  59.158,06€).
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και έως την  16η Ιουλίου 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)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

• του ν.  4555/2018  (ΦΕΚ 133 Α/18)  “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

• 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)  «Διαχείριση,  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)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
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• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

• 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 Διατάκτες”

• της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781)  «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

• 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.

• Η  με αρ. ......./2018  απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της διενέργειας του
διαγωνισμού και των όρων αυτού, 

• η  με αριθ.  ................ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η Νοεμβρίου 2018, ημέρα
Πέμπτη και και ώρα 11:30 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν
φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

1.6 Δημοσιότητα

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η  περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης  δημοσιεύεται  σε  μία  εβδομαδιαία  εφημερίδα,  της
έδρας του νομού. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση,
τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL) :   www.  Kea.  gr    στην διαδρομή :ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ►Προκηρύξεις.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

http://et.diavgeia.gov.gr/
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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  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 τους 

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.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

• η προκήρυξη (ΑΔΑΜ ….)
• η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

αυτής
• το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
• οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα
γραφεία  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  (Δευτέρα  έως
Παρασκευή-7:30π.μ.-15:30μ.μ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία 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.



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  εγγράφως,   το  αργότερο  (6)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες πληροφορίες  δεν  έχουν ζητηθεί  έγκαιρα ή δεν  έχουν σημασία  για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι  εγγυητικές επιστολές εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει  το  ποσό της  εγγύησης  ολικά ή  μερικά εντός  πέντε  (5)  ημερών μετά  από  απλή
έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των
εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε  τρίτες  χώρες που δεν εμπίπτουν  στην περίπτωση γ΄  της  παρούσας  παραγράφου και
έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.2.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους : 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται  στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,
όπως ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα άρθρα 1 και  3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002,  σ.  3)  ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών προσώπων,  η  υποχρέωση των  προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και  δεσμευτική ισχύ,  σύμφωνα με διατάξεις  της  χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν  ο  προσφέρων  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 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. 

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός
φορέας  ενημερώθηκε  σχετικά  με  το  ακριβές  ποσό  που  οφείλεται  λόγω  αθέτησης  των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να λάβει  μέτρα,  σύμφωνα με το  τελευταίο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.2.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται  στην  περίπτωση  αυτή,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αποδεικνύει  ότι  ο  εν  λόγω
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(ε) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής
σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δημοσίων  έργων  και  καταλαμβάνει  τη  συγκεκριμένη
διαδικασία. 

2.2.2.5.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω
πράξεων  ή  παραλείψεών  του,  είτε  πριν  είτε  κατά  τη  διαδικασία,  σε  μία  από  τις  ως  άνω
περιπτώσεις 

2.2.2.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.3  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική ή  βιομηχανική ή  βιοτεχνική δραστηριότητα  συναφή με  το
αντικείμενο  της  προμήθειας.   Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος
μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά
μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο ή  στο  Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .

Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά
την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  είναι  να  είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-
μέλος  εγκατάστασής  τους.  Για  την  απόδειξη  της  προαναφερόμενης  απαίτησης,  πρέπει  να
προσκομιστεί πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο
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να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν,  με ποινή
αποκλεισμού, να διαθέτουν:

-άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης και επισκευής μηχανικών βλαβών οχημάτων ή
άλλο ισοδύναμο νομιμοποιητικό έγγραφο (πχ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας) 

-ειδικό όχημα με το οποίο θα κάνει την περισυλλογή των οχημάτων της υπηρεσίας που
χρήζουν επισκευαστικών εργασιών (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) 

-Στην  περίπτωση  ύπαρξης  συνεργείου  εκτός  των  γεωγραφικών  ορίων  του  Δήμου,  ο
υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  επιπλέον  δικό  του  όχημα  στο  οποίο  θα
υπάρχουν τελευταίας γενιάς διαγνωστικά μηχανήματα και εργαλεία, τα οποία θα μπορούν
να καλύψουν οποιαδήποτε εργασία (κινητό συνεργείο)

 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα  κριτήρια της Τεχνικής και
επαγγελματικής  ικανότητας, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό  συμμετοχής,  το  προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016
Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,,  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους
προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας
15/2016  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή είναι  αναρτημένο  στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του
διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Τυποποιημένο
Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  το  οποίο  υπογράφεται,  επί  ποινή  απόρριψης  της
προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.

Στην  περίπτωση υποβολής  προσφοράς  από ένωση οικονομικών φορέων,  το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις
συμμετοχής  τους,   κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος -  μέλος της Ένωσης,  η οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή  που  έχει  αναθέσει  τη  σύμβαση  διαθέτει  ήδη  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  και  αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή  εποπτικού  οργάνου του εν  λόγω οικονομικού φορέα ή  στα πρόσωπα που
έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων ή  ελέγχου σε  αυτό  κατά τα  ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.
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Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.2.4  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.2.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς
θεώρηση  γνησίου  υπογραφής  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση  αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με  το κριτήριο  της  Καταλληλότητας άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας , οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  μητρώου,  με  το  οποίο  να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με το κριτήριο  της Τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

-άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης και επισκευής μηχανικών βλαβών οχημάτων ή
άλλο ισοδύναμο νομιμοποιητικό έγγραφο (πχ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας) 

-ειδικό όχημα με το οποίο θα κάνει την περισυλλογή των οχημάτων της υπηρεσίας που
χρήζουν επισκευαστικών εργασιών (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) 

-Στην  περίπτωση  ύπαρξης  συνεργείου  εκτός  των  γεωγραφικών  ορίων  του  Δήμου,  ο
υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  επιπλέον  δικό  του  όχημα  στο  οποίο  θα
υπάρχουν τελευταίας γενιάς διαγνωστικά μηχανήματα και εργαλεία, τα οποία θα μπορούν
να καλύψουν οποιαδήποτε εργασία (κινητό συνεργείο).

Β.4. Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του,  όλες οι  σχετικές τροποποιήσεις  των καταστατικών,  το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν  νόμιμα την  εταιρία  κατά την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί
εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.5. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή
το  πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο
καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες  καλύπτει  ο
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους. 

Β.6. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση τις  απαιτήσεις  που ορίζονται  στο  Παράρτημα  Ι  της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

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.

2.4.2  Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ιουλίδα Κέας 84002 

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Ιουλίδα Κέας 84002 

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ιουλίδα Κέας 84002 
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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 1.5  της  παρούσας.  Η αναθέτουσα αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη για  τυχόν
ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ούτε  για
καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα :

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά 

του ………  

για την : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ » 

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 29/11/2018

Ο  κυρίως  φάκελος της  προσφοράς  συνοδεύεται από  αίτηση  υποβολής  προσφοράς  στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει:

1. το διαγωνισμό στον οποίο αφορά,

2. τα  στοιχεία  ταυτότητας  του  προσφέροντος  (μεμονωμένου  ή  ένωσης),  δηλαδή
επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου),

3. απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-
mail).

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά»,

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.

Οι  ως  άνω  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  φέρουν  επίσης  τις  ενδείξεις  του  κυρίως
φακέλου.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο,  πριν από την
ημερομηνία  υποβολής  του  άρθρου  1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
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Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό  της  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  (ακριβή  ημερομηνία  και  ώρα  που  περιήλθε  η
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει  ως μη
κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού
φορέα :

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους),
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 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.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη
διαγωνιστική  διαδικασία  περιλαμβάνουν  το  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.4.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό
πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ ),

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που  έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές”  του  Παραρτήματος    Ι  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων
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ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα. 

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση το  αναγραφόμενο στην  παρούσα κριτήριο
ανάθεσης  όπως ορίζεται  κατωτέρω  και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι  της
διακήρυξης: 

Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης στην  τιμή  των
προσφερόμενων ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς:

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1 Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 

μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής

23.816,00€

2 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων μετά εργασιών
συντήρησης και επισκευής

9.320,00€

3 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων μετά εργασιών
συντήρησης και επισκευής

24.970,00€

4 Ανταλλακτικά  πυροσβεστικών οχημάτων 

μετά εργασιών συντήρησης και 

επισκευής

15.250,00€

 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται  η προσφερόμενη τιμή μονάδας σε σύγκριση με τις τιμές
αναφοράς όπως αυτές εμπεριέχονται στο Παράρτημα  ΙV της Διακήρυξης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την  παράδοση  της
προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 %
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  0,6 %.

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται .

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει
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τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα
αρχή στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος  Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την συνολική
χαμηλότερη  τιμή  στο  αντίστοιχο  πεδίο  του  ΕΝΤΥΠΟΥ  της  Οικονομικής  Προσφοράς  του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   της παρούσας.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής  σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο  άρθρο 72  παρ.  1  α του  ν.  4412/2016 και  την
παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
πιο  πάνω και  συγκεκριμένα στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής προσφορών),
2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι  αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που έχει  υποβάλλει  δύο ή  περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων
με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που  συμμετέχουν  είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή
ώρα πριν  από την  ώρα λήξη της  προθεσμίας του άρθρου 1.5  της  παρούσης.  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 Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο
2.4.2 της παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και
πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως 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. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη
της παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει
τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
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περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση
αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Οι  προσφορές  που  παραλαμβάνονται,  καταχωρούνται  κατά  σειρά  κατάθεσής  τους  σε
σχετικό  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  ειδικότερα αναφέρονται  η  σειρά
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο
έλεγχος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής.  Όλοι  οι  φάκελοι αριθμούνται  με  τον  αύξοντα
αριθμό κατάθεσής  τους,  όπως καταχωρήθηκαν  στο  πρακτικό  και μονογράφονται  από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο προβαίνει  στην  αξιολόγηση της  τεχνικής  προσφοράς,
σύμφωνα  με  τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό για  την
απόρριψη  των  τεχνικών  προσφορών  που  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  των
τεχνικών  προσφορών  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης  των  εγγράφων  της  σύμβασης.  Τα
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ)  Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην  ειδική πρόσκληση. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι
φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  τηρούνται  από  την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται
ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του
αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται   στους
προσφέροντες 
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Κατά  των  ανωτέρω  αποφάσεων  χωρεί  ένσταση  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκατριών (13) ημερών  από την κοινοποίηση της
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών   που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.4.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς
και  για  την  πλήρωση των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  της παραγράφου 2.2.3    και  της
παραγράφου 2.2.4 αυτής.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,  παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του.
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία  κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)   κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν με  το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)   δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι
αποκλεισμού) και 2.2.3-2.2.4. (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν
προσκομίσει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3-2.2.4. της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της
σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου. 
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Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα έννομα αποτελέσματα της  απόφασης  κατακύρωσης και  ιδίως η  σύναψη της  σύμβασης
επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.4.2..

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός  έντεκα  (11)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία,
γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις 

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. 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. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, 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 Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο  και   επιστρέφεται  με  πράξη  της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,  μπορεί,  μετά
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής  σύμβασης.  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της
αρμοδιότητάς τους.

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του
υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
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β)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 %
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %.

Με κάθε  πληρωμή θα γίνεται  η  προβλεπόμενη από  την  κείμενη νομοθεσία  παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας  4 % επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος   από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε
δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο  παράτασης  που  του  δοθεί,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  206  του  ν.
4412/2016 και την παράγραφο 6.2. της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο  υποχρεωτικά καλεί  τον  ανάδοχο προς  παροχή εξηγήσεων,  αθροιστικά,  οι  παρακάτω
κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β)  Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  74  του  ν.  4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί  μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν
του  εύλογου,  κατά  τα  διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού  της  προκαταβολής,  που
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού  υλικού,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  ανώτατο  όριο  του  ποσοστού  του  τόκου
υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από
το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),  6.1. (Χρόνος
παράδοσης  υλικών),  6.4.  (Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –  αντικατάσταση),  μέσα  σε
ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της
σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν  λόγω απόφαση δεν  επιδέχεται  προσβολή με  άλλη οποιασδήποτε  φύσεως διοικητική
προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  από την υπογραφή της σύμβασης και
έως την 16η Ιουλίου 2019.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2.  Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα
παράτασης  ή,  εάν λήξει  ο  παραταθείς,  κατά τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να παραδοθεί  το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη  υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.  Κατά την  διαδικασία παραλαβής των
υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και  εφόσον  το  επιθυμεί  μπορεί  να
παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι  (20)  ημερών  από  την  γνωστοποίηση  σε  αυτόν  των  αποτελεσμάτων  της  αρχικής
εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά
τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε καθοριζόμενους από τη σύμβαση χρόνους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο
το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε
όλες τις  διαδικασίες  παραλαβής που προβλέπονται  από την  ως άνω παράγραφο 1 και  το
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται  ως εκπρόθεσμος και υπόκειται  σε κυρώσεις
λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επειδή  ο  Δήμος  Κέας  δεν  διαθέτει  συνεργείο  επισκευής  οχημάτων,  ούτε  το  αναγκαίο
προσωπικό,  ούτε  την  τεχνογνωσία  για  κάθε  τύπο  οχήματος,  προβαίνει  στην  ανάθεση,  σε
κατάλληλο συνεργείο αυτοκινήτων, είτε αυτό βρίσκεται   εντός   γεωγραφικών ορίων του Δήμου,  
είτε   εκτός,   της  προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-
μηχανημάτων  έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών),  καθώς
επίσης και όσα τυχόν οχήματα-μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του
χρόνου,  αφού, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει ο
Δήμος στους πολίτες απαιτείται η ανανέωση στόλου των οχημάτων. 

Η  προμήθεια  ανταλλακτικών  αφορά  είτε  την  επισκευή,  είτε  την  τακτική  συντήρηση  των
οχημάτων-  μηχανήματα  έργου  του  Δήμου  και  η  επισκευή  και  συντήρηση  των  οχηµάτων-
μηχανήματα  έργου,  θα  αφορά  πάσης  φύσης  εργασίες  και  επισκευές,  καθώς  και
αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων τµηµάτων. 

Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-
μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και
συντήρησης)  θα  γίνονται  σταδιακά,  ανάλογα  πάντα  με  τον  τύπο  του  κάθε  μέσου,  όταν
προκύπτει ανάγκη και όχι πέραν την 16η Ιουλίου 2019  από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων CPV:34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και
για τους κινητήρες τους”
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ  1   :  «Ανταλλακτικά  απορριμματοφόρων  μετά  εργασιών  συντήρησης  και
επισκευής»,  εκτιμώμενης  αξίας   19.206,45€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 4.609,55,  ήτοι  σύνολο
23.816,00€ 
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Το τμήμα 1 αφορά τα κάτωθι απορριμματοφόρα του Δήμου:

Αρ.κυκλοφ
ορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

 
ΚΗΥ2277 MERCEDES 385070-14-133016 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1994

ΚΗΙ9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

ΚΗΥ2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995

ΚΗΗ4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013

καθώς επίσης και όσα τυχόν  απορριμματοφόρα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του
χρόνου.

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων μετά εργασιών συντήρησης  και  επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας  7.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.803,87, ήτοι σύνολο 9.320,00€

Το τμήμα 2 αφορά τα κάτωθι φορτηγά-ημιφορτηγά του Δήμου:

Αρ.κυκλοφ
ορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

ΚΗΥ6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1999

ΚΗΙ9892 FORD WF0XXXTTFXD67404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2008

ΚΗΥ2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989

ΚΗΙ1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2000

KHH6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2002

καθώς επίσης και όσα τυχόν  φορτηγά προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΤΜΗΜΑ 3  : «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας  20.137,10 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 4.832.90, ήτοι σύνολο 24.970,00€

Το τμήμα 3 αφορά τα κάτωθι μηχανήματα έργου του Δήμου:
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Αρ.κυκλοφ
ορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

ΜΕ62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001

ΜΕ47438 CATERPILLAR 09Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995

ΜΕ90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006

ΜΕ121490 ΗΒΜ 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997

καθώς επίσης και όσα τυχόν  μηχανήματα έργου  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του
χρόνου

ΤΜΗΜΑ  4  :  «Ανταλλακτικά   πυροσβεστικών  οχημάτων  μετά  εργασιών  συντήρησης  και  
επισκευής»  εκτιμώμενης  αξίας  12.298,39  €  πλέον  ΦΠΑ  24%  ποσό  2.951,61,   ήτοι  σύνολο  
15.250,00€

Το τμήμα 4 αφορά τα κάτωθι πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα του Δήμου:

Αρ.κυκλοφ
ορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

ΚΗΙ9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

ΚΗΙ4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΥΡΟΣΒ. 1998

ΚΗΗ4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010

ΚΗΗ6989 DODGE ZM39KT100SPS1842 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1993

καθώς επίσης και όσα τυχόν  πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη
διάρκεια του χρόνου

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τα  είδη  ανταλλακτικών,  αν  και  δεν  είναι  δυνατόν  να  προβλεφθούν  επακριβώς  εκ  των
προτέρων  αν  δεν  προκύψουν  πραγματικές  ανάγκες  σε  ανταλλακτικά,  δίδονται  ενδεικτικά
ομαδοποιημένα παρακάτω:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών τύπων 
MERCEDES (ΚΗΥ2290, ΚΗΥ2277, ΚΗΗ4650, ΥΧΟ8601)

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών, 
λεωφορείου τύπων FIAT, MAN, DAIMLER, NISSAN, FORD (ΚΗΙ9892, ΚΗΥ2288, ΚΗΙ9870, 
ΚΗΗ4672, ΚΗΙ9863)

Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών τύπων DAIHATSU, MAZDA, 
TOYOTA, DODGE (ΚΗΗ6989, ΚΗΙ4810, ΚΗΥ6737, ΚΗΙ1514, ΚΗΗ6990)

Προμήθεια Ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου (ΜΕ90780, ΜΕ47438, 
ΜΕ121490, ΜΕ62678)

Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος φρένων

Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων

Προμήθεια  φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής-συντήρησης ψυγείων οχημάτων

Μπαταρίες για τα οχήματα-μηχανήματα

Προμήθεια αναλωσίμων και μικροανταλλακτικών (στόκος, διαβρωτικά, σφικτήρες, μπουζί, 
σωλήνες αέρος, στουπί, βίδες κλπ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  

Οι  κυριότερες  εργασίες  που  προκύπτουν  ανά  είδος  επισκευής,  και  οι  οποίες  πιθανόν  να
προκύψουν, δίδονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένες παρακάτω:
(Οι  κυριότερες  εργασίες  δεν  αποκλείουν  άλλες  δευτερεύουσες  εργασίες  που  τυχόν  θα
προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν). 

           
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

2.Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων

3.Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

4.Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)

5.Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

6.Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

7.Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που έχουν)

8.Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
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Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών συστημάτων
Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Όλα  τα  οχήματα  και  μηχανήματα,  όπως  περιγράφονται  στον  παραπάνω  πίνακα,  είναι
διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται,
θα  πρέπει  να  είναι  των  αντίστοιχων  εργοστασίων  κατασκευής των  οχημάτων  και  των
μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση όσα, πιθανόν, δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν  τα  γνήσια ανταλλακτικά και  η  παραγγελία τους  θα έχει  ως
συνέπεια την καθυστέρηση την επισκευής, τότε θα μπορούν να τοποθετούνται ανταλλακτικά
του εμπορίου (τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα
έχουν σήμανση CE.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των  εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα
έξι  ευρώ  (73.356,00)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  η  οποία  προβλέπεται  να
χρηματοδοτηθεί  από  τις  πιστώσεις  του  τακτικού  προϋπολογισμού  εξόδων  του  Δήμου,  ως
κατωτέρω:
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Ύπαρξη πιστώσεων :

Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016) και θα
πρέπει να προβλεφθεί  στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2019 ως εξής:

2018:
Κ.Α. 20.6671.0003 με ποσό 10,00
Κ.Α. 20.6263.0003με ποσό 10,00
Κ.Α.  20.6414.0001 με ποσό 10,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ Κ.Α.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟ ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 20.6671.0003 18.452,00

20.6263.0003 4.264,00

Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή 20.6414.0001 Ποσό: 1.100,00

Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 30.6671.0002 5.030,00

30.6263.0002 3.090,00

Μεταφορές φορτηγών προς επισκευή 30.6414.0001 Ποσό: 1.200,00

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 30.6672.0002 17.320,00

30.6264.0002 6.840,00

30.6414.0002
Ποσό: 810,00

70.6671.0003 10.590,00

70.6263.0004 3.460,00

Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή 70.6414.0004 Ποσό: 1.200,00

Συντήρηση και επισκευή  
απορριμματοφόρων 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων 

Συντήρηση και επισκευή  λοιπών 
μηχανημάτων 

Μεταφορές μηχανημάτων έργου προς 
επισκευή 

Ανταλλακτικά πυροσβεστικών 
οχημάτων

Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών οχημάτων 
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Κ.Α. 30.6671.0002 με ποσό 2,92
Κ.Α. 30.6263.0002 με ποσό 31,60
Κ.Α. 30.6414.0001 με ποσό 10,00

Κ.Α. 30.6672.0002 με ποσό 5.300,00
Κ.Α. 30.6264.0002 με ποσό 1.200,00
Κ.Α. 30.6414.0002με ποσό 10,00

Κ.Α. 70.6671.0003 με ποσό 2.000,00
ΚΑ. 70.6263.0004 με ποσό 1.000,00
Κ.Α. 70.6414.0004 με ποσό 10,00

2019:
Κ.Α. 20.6671.0003 με ποσό 18.442,00
Κ.Α. 20.6263.0003με ποσό 4.254,00
Κ.Α.  20.6414.0001 με ποσό 1.090,00

Κ.Α. 30.6671.0002 με ποσό 5.027,08
Κ.Α. 30.6263.0002 με ποσό 3.058,40
Κ.Α. 30.6414.0001 με ποσό 1.190,00

Κ.Α. 30.6672.0002 με ποσό 12.020,00
Κ.Α. 30.6264.0002 με ποσό 5.640,00
Κ.Α. 30.6414.0002με ποσό 800,00

Κ.Α. 70.6671.0003 με ποσό 8.590,00
ΚΑ. 70.6263.0004 με ποσό 2.460,00
Κ.Α. 70.6414.0004 με ποσό 1.190,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ   1  ο     Αντικείμενο     της     προμήθειας     

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  προμήθεια  των απαραίτητων ανταλλακτικών για  την
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του  (συμπεριλαμβανομένων
των  απαιτούμενων  εργασιών  επισκευής  και  συντήρησης),  όλων των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν μέσα στο έτος 2018-
2019 και όχι πέραν την  16η Ιουλίου 2019. 
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ΑΡΘΡΟ   2  ο   Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας   

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  συνοπτικό διαγωνισμό με όρους
που θα  καθορίσει  η   Οικονομική Επιτροπή  σύμφωνα με   την  πλέον  συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
88 και 117 του Ν. 4412/2016. Κάθε προμηθευτής  θα μπορεί  να δώσει προσφορά για μέρος
ή για το σύνολο της προμήθειας.

Ά  ΡΘΡΟ  ο   3  ο : Ισχύουσες διατάξεις  

Η  ανάθεση και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του ν.  4412/2016 (Α'  147) “Δημόσιες  Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. 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) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

3. του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

5. 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», 

6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

7. 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
9. του  ν.2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
10. του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια

έγγραφα και στοιχεία”, 
11. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
12. της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

13. του ν.4555/2018 (Α’133)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι
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14. 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.

15. Της με αρ.απόφασης .......  του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της διενέργειας του
διαγωνισμού και των όρων αυτού, η απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, 

16. Της με αρ. Απόφασης......... ανάληψης υποχρέωσης 

ΑΡΘΡΟ   4  ο   Ύπαρξη πιστώσεων   

Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα:

Κ.Α. 20.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α. 20.6263.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α.  20.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α. 30.6671.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2,92€
Κ.Α. 30.6263.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 31,60€
Κ.Α. 30.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α. 30.6672.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.300,00€
Κ.Α. 30.6264.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.200,00€
Κ.Α. 30.6414.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α. 70.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000,00 €
ΚΑ. 70.6263.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000,00€
Κ.Α. 70.6414.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€

ΑΡΘΡΟ   5  ο     Ειδικοί     όροι     

1. Η διαδικασία, η οποία είναι κοινή είτε αφορά συνεργείο εντός γεωγραφικών ορίων, είτε
εκτός,  που θα ακολουθείται για την προμήθεια  των  ανταλλακτικών  προκειμένου  να
επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της μελέτης είναι η ακόλουθη :

1.  Η  αρμόδια  Επιτροπή,  θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως και
Επισκευής οχήματος»  που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων
εργασιών συντήρησης και επισκευής που πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο
και προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος»  στο
συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π.  του
αυτοκινήτου. 
2. Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εάν ανάδοχος
είναι  τοπικό  συνεργείο,  ή  εντός  48  ωρών  εάν  ανάδοχος  είναι  συνεργείο  εκτός
γεωγραφικών ορίων  από την λήψη του εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και
Επισκευής οχήματος» από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
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τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος,  τον εντοπισμό της βλάβης και τον
προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 
3.Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και
Επισκευής του Οχήματος»  τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του
οχήματος,  όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται
(ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη),  καθώς και τα εξαρτήματα,
ανταλλακτικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες. 
4.  Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την  αρμόδια
Επιτροπή με τις παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την
επισκευή ή συντήρηση. 
5. Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής
του οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει
εξαρτήματα κλπ.  με χρήση νέων ανταλλακτικών το συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα
πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή γίνεται με την λήψη του
ανταλλακτικού και σε περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη,  θα  πρέπει να
προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ». 
6. Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε
των ως ανω εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του
Δήμου  συνοδεύοντας το αντίστοχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.  Σε κάθε έκδοση
τιμολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο τμήματος του τιμοκαταλόγου ώστε να
διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών. 

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου &  παρόχου,  εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά,  θα
διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικά (mail) &  θα είναι δεσμευτική για τα
συμβαλλόμενα μέρη. 

Ειδικότερα για   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   προβλέπονται τα εξής:  

      Α)ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:

Για την συντήρηση ενός οχήματος, ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου θα επικοινωνεί  με έναν
καταρτισμένο  τεχνικό  του  συνεργείου,  προκειμένου  να  έρθει  στο  νησί  και  διαθέτοντας
τελευταίας γενιάς διαγνωστικά μηχανήματα και εργαλεία, θα  προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες συντήρησης.

Β)ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ
Σε  περίπτωση που  προκύψει  βλάβη σε  ένα όχημα,  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  του  Δήμου  θα
επικοινωνεί  με έναν καταρτισμένο τεχνικό, δίνοντας μία περιγραφή του γεγονότος.
Από τις περιγραφές που θα δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, ο καταρτισμένος
τεχνικός θα κάνει μία πρώτη εκτίμηση   για   όλες τις εργασίες που θα απαιτηθούν. Ανάλογα την  
περίπτωση είτε θα έρχεται στο νησί  διαθέτοντας τελευταίας γενιάς διαγνωστικά μηχανήματα
και εργαλεία, τα οποία θα μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε εργασία και θα    προβαίνει σε  
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άμεση  επισκευή,  είτε  θα  υποδεικνύει  την  αναγκαιότητα  μεταφοράς  του  οχήματος  στο
συνεργείο του, προκειμένου να επισκευαστεί.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος : 
1. έχει τη δυνατότητα,  απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του

εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή,  να
εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών,  την καταλληλότητα
των προτεινόμενων ανταλλακτικών,  έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές
κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα
πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού του. 

2. διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε
αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

3. δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το
χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων
εξερχομένων οχημάτων,  εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη
φορολογική νομοθεσία. 

4. δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου
Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο,  να
αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει
στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού
ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην
οποία το παρέλαβε. 

5. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν
ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα
κλπ. ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις,  και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από
την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για
την επισκευή της βλάβης,  τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή
ελαττωματικά υλικά απ'  ευθείας από το εμπόριο,  να επισκευάσει το ελαττωματικό
μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον
λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

6. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και
παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή
εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εκτός του ιδιωτικού συνεργείου. 

7. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

8. Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών καθώς και τα
αναφερόμενα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου
είδους επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα. 

9. Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά
και η περιγραφή του είδους.  

10. Ο ανάδοχος εφόσον είναι τοπικό συνεργείο, υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την
μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.
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11. Ο ανάδοχος εφόσον  είναι  συνεργείο  εκτός  γεωγραφικών ορίων,   υποχρεούται να
αναλάβει αδαπάνως την  μεταφορά  του  τεχνικού  του  μετά  του  οχήματος  του  σε
περίπτωση  παροχής  εργασίας  συντήρησης  ενός  οχήματος  του  Δήμου  ενώ  σε
περίπτωση  βλάβης,  τα  έξοδα  μεταφοράς   του  τεχνικού  του  συνεργείου  μετά  του
οχήματος του θα καλύπτεται από τον Δήμο.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν
κάποιοι από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον πάροχο.

 
ΑΡΘΡΟ   6  ο     Παραλαβή   &   παράδοση     εργασιών     –     ανταλλακτικών     –     Χρόνος     παράδοσης     αυτών   

Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. 

Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία
και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι
και τμηματική. 

ΑΡΘΡΟ   7  ο Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας της ποσοτικής και
ποιοτικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  των  αναγκαίων
παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής)  με χρηματικό ένταλμα πληρωμής  με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την
ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά,  θα καταβάλλεται στον
προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. 

ΑΡΘΡΟ   8  ο Χρόνος εκτέλεσης   

Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-
μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και
συντήρησης)  θα  γίνονται  σταδιακά,  ανάλογα  πάντα  με  τον  τύπο  του  κάθε  μέσου,  όταν
προκύπτει ανάγκη,  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και έως την 16η Ιουλίου
2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της μελέτης.

Ο   συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  να παρατείνεται  μέχρι  το 1/4 αυτού, ύστερα από
σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  που  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από  τη  λήξη  του
συμβατικού χρόνου.  Μετάθεση γίνεται  σε  περίπτωση σοβαρότατων  λόγων που  συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης  δεν είναι  μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες,  μπορεί  η απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή
του  αιτήματος  μέχρι  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  δεν  μπορεί  να  είναι
μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος  σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: Δήμος Κέας
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6144
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΟΥΛΙΔΑ/ΚΕΑ/84002
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
- Τηλέφωνο: 2288360000
- Ηλ. ταχυδρομείο:i.athanasopoulou@kea.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  www.kea.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του
σχετικού  CPV):  [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  
Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν
Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  ]
CPV 34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες
τους”
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [4]
-  Αριθμός  αναφοράς  που  αποδίδεται  στον  φάκελο  από  την  αναθέτουσα  αρχή  (εάν
υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα

[   ]

http://www.kea.gr/
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εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,
αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθμό
ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ  μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ   ̓ 
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι
προστατευόμενο  εργαστήριο,  «κοινωνική
επιχείρηση»  ή  προβλέπει  την  εκτέλεση
συμβάσεων  στο  πλαίσιο  προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι,  ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των  εργαζομένων  με  αναπηρία  ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται,  προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
είναι  εγγεγραμμένος  σε  επίσημο
κατάλογο/Μητρώο  εγκεκριμένων
οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας  ενότητας,  στην  ενότητα  Β  και,
όπου  απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α)  Αναφέρετε  την  ονομασία  του
καταλόγου  ή  του  πιστοποιητικού  και  τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,

α) [……]
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κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον
επίσημο κατάλογο:

δ)  Η εγγραφή ή  η  πιστοποίηση  καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες  Α,  Β,  Γ,  ή  Δ  κατά  περίπτωση
ΜΟΝΟ  εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να  προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και
φόρων  ή  να  παράσχει  πληροφορίες  που
θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας  μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν  ναι,  μεριμνήστε  για  την  υποβολή  χωριστού  εντύπου  ΤΕΥΔ  από  τους  άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους
οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν
από  κοινού  στη  διαδικασία  σύναψης

α) [……]

β) [……]
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δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση,  αναφορά του τμήματος
ή  των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις  μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα
κριτήρια  επιλογής  που  καθορίζονται  στο
μέρος  IV  και  στα  (τυχόν)  κριτήρια  και
κανόνες  που  καθορίζονται  στο  μέρος  V
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις  ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους  σχετικούς  φορείς,  δεόντως  συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  από  τους  νομίμους
εκπροσώπους αυτών. 
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Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον  είναι  σχετικές  για  την  ειδική  ικανότητα  ή  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο
οικονομικός  φορέας,  παρακαλείσθε  να  συμπεριλάβετε  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να αναθέσει  σε  τρίτους  υπό μορφή υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
131 παρ. 6 και 7,    επιπλέον των πληροφοριών    που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων). 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

• δωροδοκία·

• απάτη·

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση  εις  βάρος  του  οικονομικού
φορέα ή  οποιουδήποτε προσώπου  το
οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης

[] Ναι [] Όχι
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αποφάσεων ή  ελέγχου σε  αυτό  για  έναν
από  τους  λόγους  που  παρατίθενται
ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή  καταδικαστική
απόφαση η  οποία  έχει  εκδοθεί  πριν  από
πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην  οποία
έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:
α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής
απόφασης  προσδιορίζοντας  ποιο  από  τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Σε  περίπτωση καταδικαστικής  απόφασης,
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα
που να αποδεικνύουν την  αξιοπιστία  του
παρά  την  ύπαρξη  σχετικού  λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην  Ελλάδα  και  στη  χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1)  Μέσω  δικαστικής  ή  διοικητικής
απόφασης;
-  Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση
συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους
τομείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού

[] Ναι [] Όχι
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και εργατικού δικαίου; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,
λαμβανόμενης  υπόψη  της  εφαρμοστέας
εθνικής  νομοθεσίας  και  των  μέτρων
σχετικά  με  τη  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό
αυτές αυτές τις περιστάσεις 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι,  έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με  άλλους  οικονομικούς
φορείς  με  σκοπό  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι,  έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης  συμφερόντων,  λόγω
της  συμμετοχής  του  στη  διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση  συνδεδεμένη  με  αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει  με άλλο τρόπο
αναμειχθεί  στην  προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους  απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας
σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης
σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως
αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:

[] Ναι [] Όχι
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την
εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των
κριτηρίων επιλογής,
β)  δεν  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες
αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες
που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς
τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής  έχουν  προσδιοριστεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα  στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
Ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  στα  σχετικά
επαγγελματικά ή  εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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B:Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει :
-άδεια  λειτουργίας  συνεργείου
συντήρησης  και  επισκευής  μηχανικών
βλαβών  οχημάτων  ή  άλλο  ισοδύναμο
νομιμοποιητικό  έγγραφο  (πχ  βεβαίωση
νόμιμης λειτουργίας) 

-ειδικό όχημα με το οποίο θα κάνει  την
περισυλλογή  των  οχημάτων  της
υπηρεσίας  που χρήζουν  επισκευαστικών
εργασιών (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) 

-Στην  περίπτωση  ύπαρξης  συνεργείου
εκτός  των  γεωγραφικών  ορίων  του
Δήμου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει
να διαθέτει επιπλέον δικό του όχημα στο
οποίο  θα  υπάρχουν  τελευταίας  γενιάς
διαγνωστικά  μηχανήματα  και  εργαλεία,
τα  οποία  θα  μπορούν  να  καλύψουν
οποιαδήποτε εργασία (κινητό συνεργείο)

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Επισημαίνεται  ότι  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει αποφασίσει  να  αναθέσει  τμήμα  της
σύμβασης  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  και στηρίζεται  στις  ικανότητες  του
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,  τότε  θα πρέπει  να συμπληρωθεί
χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
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 Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – ΙV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως καθορίζεται  στο  μέρος Ι,  ενότητα  Α],
προκειμένου να αποκτήσει  πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή στη δημοσίευση στον  εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 

μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής

23.816,00€

2 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων μετά 

εργασιών συντήρησης και επισκευής

9.320,00€

3 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων μετά
εργασιών συντήρησης και επισκευής

24.970,00€

4 Ανταλλακτικά  πυροσβεστικών οχημάτων 

μετά εργασιών συντήρησης και 

επισκευής

15.250,00€

-Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους  όρους της  υπ΄ αριθμ. .....................  μελέτης  και  βάσει
αυτής καταθέτω την προσφορά μου.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για διάστημα 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.

Κέα,....../......../2018

Ο Προσφέρων

Κέα,16/11/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 277/2018
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ΘΕΜΑ 2o : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού δια-
γωνισμού για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020”. 

Το 2ο θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

“Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3

του  άρθρου  22  του  Ν.3536/07,  ορίζεται  ότι:  «Οι  μελέτες  παροχής  υπηρεσιών  και  τα  τεύχη

(περιγραφή,  συγγραφές  υποχρεώσεων  και  τεχνικές  προδιαγραφές)  προμηθειών, για  την

εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία,

μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση

αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη,

η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται  από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην

αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων». 

Στις διατάξεις του  άρθρου 54 του Ν. 4412/2016  και   72 Ν. 3852/2010 γίνεται αναφορά στις

Τεχνικές  Προδιαγραφές που  καθορίζουν  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  των  έργων,  των

υπηρεσιών  ή  των  αγαθών  και  συγκεκριμένα  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  και

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των  άρθρων 5, 26, 116 και 117 του Ν. 4412/2016  η

αναθέτουσα αρχή  προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των ορίων του

άρθρου 27 στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. 

Με  βάση το άρθρο 206  παρ.1  του  Ν.4555/2018  δεν  απαιτείται  απόφαση  του Δημοτικού

Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή

γενικής υπηρεσίας.

Με  βάση  το άρθρο  72  παρ.1ε  Ν.  3852/2010 Η  οικονομική  επιτροπή  είναι  όργανο

παρακολούθησης  και  ελέγχου  της  οικονομικής  λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα  έχει  τις

ακόλουθες αρμοδιότητες: [..] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους

όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
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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.

Σε εκτέλεση των παραπάνω, συντάχθηκε η με αριθμό 4204/2018  μελέτη από το Τμήμα Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία: Την 5η Νοεμβρίου 2018, συνεδρίασε το Δημοτικό

Συμβούλιο με θέμα την “Έγκριση σύναψης εργολαβιών καθαριότητας έτους 2019-2020”.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.
3979/2011  και  των  άρθρων  209  και  273  του  Ν.3463/2006  (ΦΕΚ  Α΄114),  καθώς  και  την
εισήγηση του Δημάρχου,

α) διαπιστώθηκε η αδυναμίας εκτέλεσης εργολαβιών καθαριότητας με ιδία μέσα του Δήμου,

β) εγκρίθηκε η εισήγηση του Δημάρχου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σύναψη εργολαβιών καθα-
ριότητας από το Δήμο Κέας 

και λήφθηκε η απόφαση με αρ.255/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α.  Να  Εγκρίνετε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές για  την  “ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020”, προϋπολογισμού  141.270,00 € (με το ΦΠΑ),

όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 4204/2018  μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β.  Να Εγκρίνετε  την  εκτέλεση της  παροχής  :  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Γ. Να  καθορίσετε  τους  όρους του  δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020», σύμφωνα με την

αναλυτική  διακήρυξη που συντάχτηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας,  η

οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας :

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας αναφέρουν τα εξής :

1) Θεωρούν τον οικισμό Ιουλίδας αδικημένο ως προς τις υπηρεσίες καθαριότητας 

2) Θεωρούν μεγάλο το ύψος της μελέτης για την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
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-την εισήγηση του Προέδρου,

-τις  διατάξεις  του άρθρου  209 παρ.  4  και  9  του Ν.  3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄):  «Δημοτικός  και

Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου

117,

- την με αριθμό 4204/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, για την :

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΚΑΤΑ για

τους ανωτέρω λόγους)

Α. Εγκρίνουμε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  παροχής  :  «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020», προϋπολογισμού 141.270,00 € (με το ΦΠΑ),

όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 4204/2018  μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Β. Εγκρίνουμε  την  εκτέλεση  της  παροχής:  «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

Γ. Καθορίζουμε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020», σύμφωνα με την

αναλυτική διακήρυξη του Τμήματος  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Κέας,  η  οποία  αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 
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Φορέας Χρηματοδότησης:

Δήμος Κέας,
Τακτικός προϋπολογισμός (Ίδιοι Πόροι)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

2019-2020

Αρ. Μελέτης: 4204 /14.11.2018

CPV: 90911200-8 “Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων,

CPV: 90910000-9 “Υπηρεσίες καθαρισμού”, 

CPV: 98371111-5 “Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου”, 

CPV: 90680000-7 “Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας”, 

CPV: 90511000-2 “Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων”

Π  ρ  οϋπολογισμός   :   141.270,00   € (  Συμπ  .   Φ  .  Π  .  Α  . 24%)  
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Π  ΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
                   

 1. Αντικείμενο μελέτης ..............................................................................................

Γενικά χαρακτηριστικά  .........................................................................................

Ειδικότερα χαρακτηριστικά...................................................................... ........ .....

2. Τεχνικές Προδιαγραφές ......................................................................... ............ ...

ΟΜΑΔΑ 1η:   Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ    

             Π ε ρ ι γ ρ α φ ή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο Μ Α Δ Α 2 η :      Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Α ΡΑ Λ Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ .  

             Π ε ρ ι γ ρ α φ ή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο Μ Α Δ Α 3 η : Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Σ ΦΑ Γ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  

                Π ε ρ ι γ ρ α φ ή . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο Μ Α Δ Α 4 η :      Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Χ Ε Ρ Σ Α Ι Α Σ  Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Η Σ    

Ζ Ω Ν Η Σ    ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Π ε ρ ι γ ρ α φ ή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο Μ Α Δ Α 5 η :      Μ Ε ΤΑΦ Ο ΡΑ Α Π Ο ΚΟ Μ Ι Δ Η Σ  Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α -  

Τ Ω Ν  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ο  Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ .

                Π ε ρ ι γ ρ α φ ή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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                Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο Μ Α Δ Α  6 η : Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ο Υ  Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ
Δ Η Μ Ο Υ Κ Ε Α Σ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Π ε ρ ι γ ρ α φ ή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο Μ Α Δ Α 7 η : Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο ΤΑΦ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  

                Π ε ρ ι γ ρ α φ ή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ..............................................................................

1. Αντικείμενο μελέτης

Γενικά χαρακτηριστικά:

Την  5η  Νοεμβρίου  2018,  συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  θέμα  την  “Έγκριση σύναψης
εργολαβιών καθαριότητας έτους 2019-2020”.
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
και των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και την εισήγηση του Δημάρχου,

α) διαπιστώθηκε η αδυναμίας εκτέλεσης εργολαβιών καθαριότητας με ιδία μέσα του Δήμου,

β) εγκρίθηκε η εισήγηση του Δημάρχου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σύναψη εργολαβιών καθα-
ριότητας από το Δήμο Κέας.

και λήφθηκε η απόφαση με αρ.255/2018.

Συγκεκριμένα:

“-Στο άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής: «1.Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρη-
στων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). 

-Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών
με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρ-
κεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 
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Υπάρχει επιτακτική ανάγκη, να συνάψουμε εργολαβικές συμβάσεις για τις παρακάτω εργασίες :

1. Για μεταφορά της αποκομιδής των απορριμμάτων από τον οικισμό της πρωτεύουσας του Δή-
μου την Ιουλίδα, πρέπει να αναθέσουμε σε εργολάβο με το κατάλληλο όχημα την καθαριότητα και την
αποκομιδή των απορριμμάτων, εντός του παραδοσιακού οικισμού.

2.  Ο Δήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό ταμείο Σύρου για την καθα-
ριότητα & την συντήρηση των εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκα-
ρίου – Βουρκαρίου, η οποία πρέπει να ανατεθεί σε εργολάβο.

3. Για τον οικισμό Ιουλίδας, πρέπει να αναθέσουμε σε εργολάβο τις εργασίες, κλάδεμα δέντρων,
καθάρισμα χόρτων, καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους (καλα-
θάκια κοινόχρηστων χώρων) και ασβέστωμα των παραδοσιακών πλακόστρωτων.

4. Για το ασβέστωμα, το κλάδεμα δέντρων, την αποψίλωση χόρτων και τον καθαρισμό των τριών
νεκροταφείων, Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκαρίου, καθώς και των δρόμων που οδηγούν σε αυτά.

5. Για τον καθαρισμό των Δημοτικών Σφαγείων (σκούπισμα & πλύσιμο εσωτερικών & εξωτερικών
χώρων, συγκέντρωση και φόρτωση απορριμμάτων στους κάδους απορριμμάτων).

6. Για το καθαρισμό των παραλιών (συγκέντρωση και απομάκρυνση απορριμμάτων & τοποθέτη-
ση & αποξήλωση ομπρελών και διαδρόμων ΑΜεΑ, κλάδεμα δέντρων, αποψίλωση χόρτων).

Οι εργασίες αυτές κάθε χρόνο εκτελούνται από εργολάβους, λόγω αδυναμίας από έλλειψη του
απαραίτητου προσωπικού του Δήμου.

Το μόνιμο προσωπικό του Δήμου στην υπηρεσία καθαριότητας είναι ένας οδηγός και δύο ερ-
γάτες, ο ένας εκ των οποίων απασχολείται στον τομέα της ύδρευσης.

Με τα προσωρινά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ, απασχολούνται επιπλέον ένας οδηγός και δύο ερ-
γάτες καθαριότητας εκ των οποίων ο ένας είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα λειτουργίας του σφα-
γείου, ενώ με δικαστική απόφαση απασχολούνται στο Δήμο άλλοι πέντε εργάτες καθαριότητας.

Το μέγεθος του νησιού, οι διάσπαρτοι οικισμοί και η ανακύκλωση των απορριμμάτων που ο Δή-
μος έχει οργανώσει και λειτουργεί, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με το υπάρχον προσωπικό,  οι
ανάγκες για την καθαριότητα από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο μας υποχρεώνουν να λειτουρ-
γούμε τα συνεργεία επτά ημέρες την εβδομάδα, για τα δύο απορριμματοφόρα και το όχημα για την
ανακύκλωση.

Πληθυσμός αιχμής 

Το νησί χαρακτηρίζεται από σημαντική τουριστική δραστηριότητα και επισκεψιμότητα. Είναι χα-
ρακτηριστικά τα στατιστικά στοιχεία (πηγή: Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου) όπου αποτυπώνεται η αύ-
ξηση έως και 6 φορές παραπάνω των επιβατών για τους θερινούς μήνες σε σχέση με τους χειμερινούς.
Η γειτνίαση με την Αττική και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το λιμένα Λαυρίου αποτελούν παράγοντες που
έχουν παρατείνει την τουριστική περίοδο που πλέον αρχίζει να εμφανίζεται από τον Απρίλιο και να
διαρκεί έως και τον Οκτώβριο. 

Χαρακτηριστικό  είναι  ότι,  μετά  από  αίτημα  του  Δήμου  η  Ειδική  Γραμματεία  Υδάτων  στο  με
αριθ.πρωτ. Έγγραφό της αναφέρει “…….. σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της περιοχής που αποτυ-
πώνουν την παρούσα κατάσταση, καθώς και την απογραφή του πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ 2011) οι οικισμοί
Κορησσίας και Βουρκαρίου του Δήμου Κέας δύναται να θεωρηθούν ως ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο,
κατά την έννοια της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. ….. Ο πληθυσμός της συνένωσης αυτής εκτιμάται σήμερα
στους 3.400 ι.κ. και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται ως οικισμός Γ΄ προτεραιότητας.”
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Η παραπάνω βεβαίωση συντάχθηκε μετά από στοιχεία που προσκόμισε ο Δήμος αναφορικά με
τον πληθυσμό αιχμής των εν λόγω οικισμών κατά την τουριστική περίοδο. Αν αναλογιστούμε ότι ο
μόνιμος πληθυσμός των παραπάνω οικισμών ανέρχεται στους 950 ι.κ. από τους 2.480, με έναν πρόχει -
ρο υπολογισμό ο πληθυσμός αιχμής ξεπερνά τους 6.500 ι.κ. ο οποίος κατανέμεται διάσπαρτος στην
επικράτεια του Δήμου. 

Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάγκη εκτέλεσης των εργολαβιών καθαρι-
σμού κοινόχρηστων χώρων, συλλογής, μεταφοράς και αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών βάσει των εγκεκριμένων μελετών και των προβλεπόμενων από την Νομοθεσία διαδικασιών για
την ανάδειξη μειοδότη βάσει προσφερόμενης τιμής, για κάθε περίπτωση:

Α/Α ΜΕΛΕΤΗ

1
«Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας»

CPV:90511000-2 “Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων”

2

Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου

CPV: 90910000-9 “Υπηρεσίες καθαρισμού”

3
«Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας Κέας»

CPV: 90910000-9 “Υπηρεσίες καθαρισμού”

4
«Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας»

CPV: 98371111-5 “Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου”

5
«Καθαρισμός Σφαγείων Δήμου Κέας»

CPV: 90911200-8 “Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

6
«Καθαρισμός Παραλιών»

CPV: 90680000-7 “Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας”

7
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων»

CPV: 90911200-8 “Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Ειδικό  τερα χαρακτηριστικά:  
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη μίας ή περισσοτέρων εκ των εργολαβιών  καθαριότητας
που περιγράφονται παραπάνω, μέσω της διαδικασίας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε 
περισσότερες ή σε όλες τις ομάδες των προς παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του προϋπολογισμού. 
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Η δαπάνη για την  παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έχει προϋπολογισθεί στο  σύνολο των
εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (141.270,00  €),  συμπ/νου ΦΠΑ
24%.  Θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους  και θα  βαρύνει  τους  κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού  έτους  2018 και  θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  στους  αντίστοιχους  ΚΑ  του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2019 και  στους  αντίστοιχους  ΚΑ  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 αναλυτικά ως εξής : 

.Κ.Α. 10.6274.0009 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00 €, τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους 2019 ποσού 14.745,66 € και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 2.939,14 € (σύνολο
δαπάνης: 17.694,80€)

.

.Κ.Α. 15.6274.0008 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00 €, τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους 2019 ποσού 19.706,00 € και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 3.943,20 € (σύνολο
δαπάνης: 23.659,20€)

.

.Κ.Α.  60.6274.0001 “Καθαρισμός  Κέντρου  Κοινότητας” έτους  2018 με  ποσό  10,00  €, τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 2.728,33€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 547,67 €
(σύνολο δαπάνης: 3.286,00€)

.

.Κ.Α.  30.6279.0020 “Παροχή  υπηρεσίας  για  τον  καθαρισμό  παραλιών”  έτους  2018 με  ποσό
10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 24.790,00€ (σύνολο δαπάνης: 24.800,00€)

.

.Κ.Α. 70.6279.0019 “Καθαρισμός και επίβλεψη νέων σφαγείων” έτους 2018 με ποσό 10,00€, τον
αντίστοιχο  ΚΑ  έτους  2019 ποσού  11.980,00€  και  τον  αντίστοιχο  ΚΑ  έτους  2020 ποσού
5.990,00€ (σύνολο δαπάνης: 17.980,00€)

.

.Κ.Α. 70.6279.0020 “Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας – Βουρκαρίου” έτους 2018
με ποσό 10,00€, τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 10.860,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους
2020 ποσού 5.430,00€ (σύνολο δαπάνης: 16.300,00€)

.

.Κ.Α. 20.6277.0014 “Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων” έτους 2018 με ποσό 10,00€ και τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 13.500,00€ (σύνολο δαπάνης: 13.510,00€)

.

.Κ.Α.  20.6279.0018  “Καθαρισμός  οικισμού  Ιουλίδας”  έτους  2018 με  ποσό  10,00€  και  τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 9.770,00€ (σύνολο δαπάνης: 9.780,00€)

.

.Κ.Α. 45.6279.0008 “Καθαρισμός νεκροταφείων”  έτους  2018 με ποσό  10,00€, τον αντίστοιχο ΚΑ
έτους  2019 ποσού  6.530,00€  και  τον  αντίστοιχο  ΚΑ  έτους  2020 ποσού  7.720,00€ (σύνολο
δαπάνης: 14.260,00€)

Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
με τις διατάξεις του ΠΔ 80/16  και με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 Ν.4144/2013.
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Τ  ΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΟΜΑΔΑ 1η: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Η  π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η  α φ ο ρ ά  σ τ ο ν  κ α θ α ρ ι σ μ ό  Δ η μ ο τ ι κ ώ ν  Κ τ ι ρ ί ω ν ,  γ ι α
Δ ώ δ ε κ α  ( 1 2 )  μ ή ν ε ς .

Α/Α
ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ T.M.
ΣΥΧΝ/ΤΑ

ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ

1
ΝΕΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΙΟΥΛΙΔΑ

ΚΕΑΣ
358,1 5/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

15

2 ΚΕΠ
ΙΟΥΛΙΔΑ

ΚΕΑΣ

129,43

5/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

5

3

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
(ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΙΟΥΛΙΔΑ
ΚΕΑΣ

5/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

χωρίς τακτικό
προσωπικό

4
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ
(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

ΙΟΥΛΙΔΑ
ΚΕΑΣ

91,47 3/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

3 επισκέπτες ανά
δεκαπενθήμερο

5
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΚΕΑΣ
181,2 5/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

τακτικές εκδηλώσεις

6

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΤIΡΙΟ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤI

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
ΚΕΑΣ 

60,27 5/Εβδομάδα    
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

3

7
ΤΟΠΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
ΚΕΑΣ

29 5/Εβδομάδα    
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

2

8 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΥΛΟΠΟΤΑ
ΜΟΣ ΚΕΑΣ

85,13 6/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

1 τακτικό και κοινό
γυμναστηρίου

9
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ
ΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 80 3/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

2 και επισκέπτες

10
ΚΑΣΤΡΟ
(ΧΩΡΟΣ

ΕΓΚΥΜΝΑΣΗΣ)
ΙΟΥΛΙΔΑ 45 2/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

1 τακτικό και κοινό
γυμναστηρίου

ΣΥΝΟΛΟ M2
1059,60

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΥ



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ανάδοχος
θα  φέρει  πλήρη  και  αποκλειστική  ευθύνη  για  την  άριστη  ποιότητα  των  απορρυπαντικών  που  θα
χρησιμοποιηθούν  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  καθαρισμού  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων.  Θα
πρέπει δε αυτά (τα προϊόντα καθαρισμού) να είναι απαλλαγμένα από προσμίξεις επικίνδυνες για την
δημόσια  υγεία. Το  κόστος  των  υλικών-μηχανημάτων  που  απαιτούνται  για  τις  προσφερόμενες
εργασίες βαρύνει τον ανάδοχο.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού, ο ανάδοχος στα πλαίσια
του πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζει  συγκεκριμένες διαδικασίες και
οδηγίες, που αφορούν τα εξής:

 Προμήθεια  υλικών  και  μηχανημάτων  καθαρισμού  με  βάση  υψηλές  προδιαγραφές  και
απαιτήσεις

 Οργάνωση των εργασιών καθαρισμού
 Έλεγχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού
 Καταγραφή  και  διαχείριση  των  διαφόρων  προβλημάτων  και  παραπόνων  με  συγκεκριμένο

τρόπο

Η ώρα που θα γίνεται  ο  καθαρισμός  θα  καθορισθεί  μετά  από  συνεννόηση με τους προϊστάμενους
των  υπηρεσιών  που  στεγάζονται  στα  υπό  καθαρισμό κτίρια (είτε το πρωί πριν το  ωράριο  είτε  το
απόγευμα  μετά  το  ωράριο).

Το  ημερολόγιο  πρόγραμμα  εργασιών  θα  καθορίζεται  και  θα  αναπροσαρμόζεται  ανάλογα  με  τις
απαιτούμενες ανάγκες από την αρμόδια υπηρεσία.

Αρχικά, θα γίνει λεπτομερής καθαρισμός όλων των χώρων (εσωτερικών-εξωτερικών).
Σε τακτική βάση, ο καθαρισμός θα γίνεται ως ακολούθως:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 WC
 Δάπεδα
 Γραφεία
 Καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων-σταχτοδοχεία
 Κουζίνα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1. Εργασίες καθαρισμού στις βιβλιοθήκες, στα καθίσματα, στα σώματα θέρμανσης καθώς και
στα έπιπλα που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους

2. Η απομάκρυνση των αραχνών
3. Ο καθαρισμός των τζαμιών 
4. Καθαρισμός σε πόρτες-κουφώματα
5. Προαύλιοι χώροι
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ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

·1 Συρτάρια και τα ντουλάπια (πόρτες-ράφια) της κουζίνας
·2 Ράφια των ψυγείων
·3 λεβητοστάσιο

Ακολουθούν οι Προδιαγραφές καθαρισμού των χώρων:
.

ΠΡΟΔΙ
ΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 Καθαριότητα των WC

Η  καθαριότητα  τουαλετών  προβλέπει  καθαρισμό  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  (και  εκτάκτως  αν
χρειαστεί), με τα κατάλληλα καθαριστικά απολυμαντικά υγρά.

Αρχικά, το δάπεδο θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική από αυτή με την οποία θα
σκουπίζεται ο χώρος της κουζίνας.

Όλα τα  είδη  υγιεινής  (λεκάνες,  νεροχύτες,  λοιπά  αντικείμενα  εξοπλισμού)  σαπουνίζονται  με
απολυμαντικό υγρό και ξεπλένονται έτσι ώστε να απομακρύνονται πάσης φύσεως λεκέδες, στίγματα,
άλατα κτλ, υδραυλικές εγκαταστάσεις, προστατευτικά ελάσματα, καθρέπτες, θήκες σαπουνιών όπως
επίσης πόρτες, χερούλια, πλακάκια, θα καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.

Θα  ακολουθεί  σφουγγάρισμα  με  καθαρό  νερό  και  ειδικό  καθαριστικό-απολυμαντικό  γενικής
χρήσης (η σφουγγαρίστρα και ο κάδος, μετά από κάθε χρήση, θα πλένονται,  απολυμαίνονται και θα
αποθηκεύονται στεγνά).

Θα  αδειάζονται  τα  καλαθάκια  με  τα  απορρίμματα  και  θα  τοποθετούνται  καθαρά  σακουλάκια
καθημερινά

Θα αναπληρώνονται χαρτιά τουαλέτας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνα ανάλογα με τις ανάγκες.
Ο ανάδοχος είναι αυστηρά υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί διαφορετικά πανιά, και διαφορετική

σφουγγαρίστρα από αυτά που χρησιμοποιεί για να καθαρίσει τους υπόλοιπους χώρους των κτιρίων.

 Καθαρισμός των δαπέδων

Τα δάπεδα θα καθαρίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα (και εκτάκτως αν χρειαστεί), με τα κατάλληλα
καθαριστικά υγρά.

Αρχικά,  θα  σκουπίζονται  με  ηλεκτρική  σκούπα  κατάλληλη  ώστε  ο  αέρας  που  αποβάλλει,  να
φιλτράρεται.

Θα ακολουθεί σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και ειδικό καθαριστικό γενικής χρήσης.
Κατόπιν και όσον αφορά τα ξύλινα δάπεδα, θα γίνεται παρκετάρισμα με αυτογυάλιστη παρκετίνη.
Μετά το πέρας της εργασίας, ο εξοπλισμός καθαριότητας πρέπει να πλένεται, απολυμαίνεται και

να φυλάσσεται στεγνός.
Σημειώνεται  ότι  για  κάθε  χώρο  (τουαλέτες,  αποθήκες,  γραφεία)  πρέπει  να  χρησιμοποιείται

διαφορετικός κάδος και σφουγγαρίστρα.

 Καθαρισμός επίπλων

Όλα τα έπιπλα θα καθαρίζονται εξωτερικά με τα κατάλληλα απολυμαντικά-καθαριστικά υλικά.
Οι  επιφάνειες  των  γραφείων  καθώς  και  ό,τι  βρίσκεται  πάνω  σε  αυτές  (οθόνη,  πληκτρολόγιο,

ποντίκι, τηλεφωνική συσκευή κτλ) θα καθαρίζονται  καθημερινά περνώντας τις επιφάνειες με δέρμα
όσο το δυνατόν πιο στεγνό και αφού έχουμε διαλύσει απορρυπαντικό γενικής χρήσης σε καθαρό νερό.
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Στις βιβλιοθήκες, στα καθίσματα, στα σώματα θέρμανσης καθώς και στα έπιπλα που βρίσκονται
στους κοινόχρηστους χώρους, ο καθαρισμός θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα καθώς και εκτάκτως
(ορατή βρωμιά) αν χρειαστεί.

Τα πανιά που θα καθαρίζονται τα έπιπλα θα είναι διαφορετικά από αυτά που θα χρησιμοποιούνται
για τον καθαρισμό στις τουαλέτες και τους λοιπούς χώρους των κτιρίων.

 Καθαρισμός υαλοπινάκων

Ο  καθαρισμός  των  τζαμιών  θα  γίνεται κάθε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες. Η  μέθοδος  που  θα
χρησιμοποιείται είναι η εξής:

Βρέχουμε το τζάμι με κατάλληλο γουνάκι, αφού πρώτα το έχουμε βουτήξει σε κουβά με κρύο
νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό. 
Καθαρίζουμε το τζάμι με τον υαλοκαθαριστήρα.
Στο τέλος σκουπίζουμε τα περβάζια με κάποιο πανί ή δέρμα για τυχόν βρεξίματα.
Για τα τζάμια που βρίσκονται ψηλά, θα χρησιμοποιούνται ειδικά κοντάρια.

 Καθαρισμός σε πόρτες-κουφώματα

Πλύσιμο στις πόρτες και από τις δύο πλευρές, στα κουφώματα και στα προστατευτικά ελάσματα με
απολυμαντικό υγρό κάθε 15 μέρες. Ορατές βρωμιές καθαρίζονται καθημερινά.

Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε πόρτες και κουφώματα, είναι
η εξής:

Ξεσκονίζουμε τις πόρτες και τα κουφώματα με φτερό.
Διαλύουμε  σε  νερό,  απορρυπαντικό  γενικής  χρήσεως  και  καθαρίζουμε  τις  επιφάνειες  της
πόρτας και τα κουφώματα γύρω-γύρω με στεγνό δέρμα.
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν διάφοροι λεκέδες, τρίβουμε το σημείο με το σφουγγαράκι και
κατόπιν το περνάμε με το δέρμα.

 Καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων-σταχτοδοχεία

Τα καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων πρέπει να αδειάζονται κάθε εργάσιμη ημέρα. Εμφανείς
λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.

Οι κάδοι θα πλένονται μία φορά την εβδομάδα.
Τα σταχτοδοχεία θα αδειάζονται και θα πλένονται.
Οι σάκοι απορριμμάτων θα δένονται με σφιγκτήρες και θα απομακρύνονται από τους χώρους των

δημοτικών κτιρίων με ευθύνη και φροντίδα του Αναδόχου.

1. Καθαρισμός Κουζίνας

Η κουζίνα θα καθαρίζεται καθημερινά και αφού θα έχει συλλέξει ο Ανάδοχος, από τα γραφεία, όλα
τα κουζινικά είδη (κούπες, ποτήρια κτλ) που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Τα ποτήρια, οι κούπες και οποιοδήποτε άλλο κουζινικό είδος, θα πλένονται με υγρό πιάτων που θα
προμηθεύεται ο Ανάδοχος και θα τοποθετούνται στον δίσκο αποστράγγισης ο οποίος θα καθαρίζεται
και θα απολυμαίνεται μία φορά την εβδομάδα. 

Καθημερινά, θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται ο νεροχύτης και ο πάγκος του.
Μια  φορά  τον  μήνα θα  καθαρίζονται  με  πανί  που  έχουμε  βρέξει  με  καθαρό  νερό  και

απορρυπαντικό γενικής χρήσης, τα συρτάρια και τα ντουλάπια (πόρτες-ράφια) της κουζίνας.
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Στο τέλος, θα τα περνάει με στεγνό πανί για να απορροφηθεί η εναπομείνασα υγρασία.
Επίσης,  μία φορά τον μήνα θα καθαρίζονται με ήπιο απορρυπαντικό και θα απολυμαίνονται με

ξύδι τα ράφια των ψυγείων.
Στο τέλος της βάρδιας, το δάπεδο της κουζίνας θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική

από  αυτή  με  την  οποία  θα  σκουπίζεται  το  δάπεδο  στις  τουαλέτες  και  θα  σφουγγαρίζεται  με
σφουγγαρίστρα διαφορετική από αυτή με την οποία θα σφουγγαρίζεται το δάπεδο στις τουαλέτες.

Στον χώρο της κουζίνας θα υπάρχει καθημερινά επαρκής ποσότητα χειροπετσέτας (χαρτί κουζίνας)
με ευθύνη και φροντίδα του Αναδόχου.

 Αράχνες

Οι αράχνες πρέπει να απομακρύνονται συνεχώς από τους τοίχους, τις οροφές και από όπου αλλού
αυτές δεσπόζουν.

1. Αυλειοι χώροι

Πλύσιμο και σκούπισμα προαυλίων χώρων 1 φορά την εβδομάδα.
Προαύλιος  χώρος  νοείται  ο  χώρος  της  κυρίας  εισόδου  εξωτερικά  του  κτιρίου,  στεγασμένο  ή

ανοιχτό  και  οι  εργασίες  καθαρισμού  θα  καθορίζεται  και  θα  αναπροσαρμόζεται  ανάλογα  με  τις
απαιτούμενες ανάγκες από την αρμόδια υπηρεσία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό των φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων
από ξένα σώματα 9όπως φύλλα, χαρτιά, πλαστικά κτλ)

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται περιοδικά να ελέγχει και να καθαρίζει (από σκουπίδια, αυτοφυή
χόρτα κλπ) τις εξωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων.

• Καθαρισμός σε λεβητοστάσιο

Η μέθοδος  και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε λεβητοστάσια, (συχνότητα
καθαρισμού : 1 φορά τον μήνα) είναι η εξής:

Καθαρίζουμε τις κουπαστές με απορρυπαντικό γενικής χρήσης
Σκουπίζουμε με χειροκίνητη σκούπα και απομακρύνουμε τα σκουπίδια.
Σφουγγαρίζουμε το λεβητοστάσιο με απορρυπαντικό γενικής χρήσης.

Το δάπεδο στα λεβητοστάσια θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική από αυτή με την
οποία θα σκουπίζονται οι άλλοι χώροι των κτιρίων. Το ίδιο ισχύει και για την σφουγγαρίστρα.

  
Οι ανωτέρω εργασίες είναι υποχρεωτικές ως αναγράφονται. Η μη τήρησή τους  αποτελεί λόγο

κήρυξης  του  αναδόχου  ως  έκπτωτο,στην  περίπτωση  που  ύστερα  από  έγγραφη  ενημέρωση  της
Αναθέτουσας Αρχής δεν προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις, ως οφείλει.

   Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 44.640,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Συγκεκριμένα : 

.Κ.Α. 10.6274.0009 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00€, τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους 2019 ποσού 14.745,66€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 2.939,14€ (σύνολο
δαπάνης: 17.694,80€)



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

.

.Κ.Α. 15.6274.0008 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00€, τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους 2019 ποσού 19.706,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 3.943,20€ (σύνολο
δαπάνης: 23.659,20€)

.

.Κ.Α. 60.6274.0001 “Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας” έτους 2018 με ποσό 10,00€, τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους  2019 ποσού  2.728,33€ και  τον αντίστοιχο ΚΑ έτους  2020 ποσού  547,67€ (σύνολο
δαπάνης: 3.286,00€)

Η παροχή υπηρεσίας αφορά στην καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων για δώδεκα (12) μήνες, ξεκινά
την  20η  Μαρτίου  2019 και  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  και  με  τις
διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 Ν.4144/2013.

Πρ οϋπ ολ ογ ι σμ ός  μ ελ έτ η ς

Α/Α ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΤΑΧ. 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΧΝ/ΤΑ
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙ-
ΝΑΚΕΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΩΡΟΙ ΥΑΛΟΠΙ
ΝΑΚΕΣ

1ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΙΟΥΛΙΔΑ 5/Εβδομάδα Κάθε 1η
και 15η

μέρα του
μήνα

8.600,00 600,00

2ΚΕΠ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 5/Εβδομάδα Κάθε 1η
και 15η

μέρα του
μήνα

1.950,00 130,00

3 ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
(ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 5/Εβδομάδα Κάθε 1η
και 15η

μέρα του
μήνα

1.500,00 90,00

4ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ 3/Εβδομάδα Κάθε 1η
και 15η

μέρα του
μήνα

1.350,00 50,00

5ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 5/Εβδομάδα Κάθε 1η
και 15η

μέρα του
μήνα

6.000,00 540,00

6ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΤIΡΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤI

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 5/Εβδομάδα    Κάθε 1η
και 15η

μέρα του
μήνα

3.500,00 250,00

7ΤΟΠΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 5/Εβδομάδα    Κάθε 1η
και 15η

1.500,00 90,00
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ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ μέρα του
μήνα

8ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 6/Εβδομάδα Κάθε 1η
και 15η

μέρα του
μήνα

5.000,00 350,00

9 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 3/Εβδομάδα Κάθε 1η
και 15η

μέρα του
μήνα

2.500,00 150,00

10 ΚΑΣΤΡΟ (ΧΩΡΟΣ
ΕΓΚΥΜΝΑΣΗΣ)

ΙΟΥΛΙΔΑ 2/Εβδομάδα Κάθε 1η
και 15η

μέρα του
μήνα

1.750,00 100,00

ΣΥΝΟΛΟ 33.650,00 2.350,00
ΣΥΝΟΛΟ 36.000,00
ΦΠΑ 24% 8.640,00

ΓΕΝΙΚΟ     Σ Υ Ν Ο Λ Ο 44.640,00

Στ η ν  π ρ ο α ν α φ ε ρ ο μ έ ν η  τ ι μ ή  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  ό λ ε ς  ο ι  δ α π ά ν ε ς   π ο υ
ε ί ν α ι  α π α ρ α ί τ η τ ε ς  γ ι α  τ η ν  κ α θ α ρ ι ό τ η τ α  τ ω ν  χ ώ ρ ω ν  τ ω ν  κ τ ι ρ ί ω ν ,  ό π ω ς
η μ ε ρ ο μ ί σ θ ι α ,  ε ρ γ ο δ ο τ ι κ έ ς  ε ι σ φ ο ρ έ ς ,  ε π ι δ ό μ α τ α ,  ω ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  η  α ξ ί α
τ ω ν  υ λ ι κ ώ ν  κ α θ α ρ ι σ μ ο ύ .  
Η α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  τ ι μ ή  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  μ ε τ ά  α π ό  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  έ κ α ν ε  η
Υ π η ρ ε σ ί α  σ τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ι μ έ ς  ε μ π ο ρ ί ο υ  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  ε ί δ ο ς .

Ε Ι Δ Ι Κ      Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Άρθρο 1ο :
 Αντικείμενο υπηρεσίας

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων, για Δώδεκα (12) μήνες  και ξεκινά την
20η Μαρτίου 2019.

Α/Α
ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ T.M.
ΣΥΧΝ/ΤΑ

ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ

1
ΝΕΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΙΟΥΛΙΔΑ

ΚΕΑΣ
358,1 5/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

15

2 ΚΕΠ
ΙΟΥΛΙΔΑ

ΚΕΑΣ

129,43

5/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

5

3

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
(ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΙΟΥΛΙΔΑ
ΚΕΑΣ

5/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

χωρίς τακτικό
προσωπικό
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4
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ
(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

ΙΟΥΛΙΔΑ
ΚΕΑΣ

91,47 3/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

3 επισκέπτες ανά
δεκαπενθήμερο

5
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΚΕΑΣ
181,2 5/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

τακτικές εκδηλώσεις

6

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΤIΡΙΟ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤI

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
ΚΕΑΣ 

60,27 5/Εβδομάδα    
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

3

7
ΤΟΠΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
ΚΕΑΣ

29 5/Εβδομάδα    
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

2

8 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΥΛΟΠΟΤΑ
ΜΟΣ ΚΕΑΣ

85,13 6/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

1 τακτικό και κοινό
γυμναστηρίου

9
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ
ΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 80 3/Εβδομάδα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

2 και επισκέπτες

10
ΚΑΣΤΡΟ
(ΧΩΡΟΣ

ΕΓΚΥΜΝΑΣΗΣ)
ΙΟΥΛΙΔΑ 45 2/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

1 τακτικό και κοινό
γυμναστηρίου

ΣΥΝΟΛΟ M2
1059,60

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Άρθρο 2ο: 
Ισχύουσες διατάξεις

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)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α/18)  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -
Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 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) «Διαχείριση,  έλεγχος και  εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
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 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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις,   

 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 Διαύγεια" και άλλες 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 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 Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 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.

Άρθρο 3ο:

 Διάρκεια

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος και ξεκινά την 20η Μαρτίου 2019.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
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Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις  (3) μήνες είναι δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης. 

Άρθρο 4ο:

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από την

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής

και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν

μετά  την  υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου,  σύμβασης  θα  επιλύονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται από

την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου,  στην  περίπτωση ωστόσο που  το  πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει  χρονικό  διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.
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Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

Άρθρο 5ο:

Χρηματ  οδότηση της σύμβασης  

Η δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  44.640,00€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Συγκεκριμένα: 

.Κ.Α. 10.6274.0009 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00 €, τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους 2019 ποσού 14.745,66 € και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 2.939,14 € (σύνολο
δαπάνης: 17.694,80 €)

.

.Κ.Α. 15.6274.0008 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00 €, τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους 2019 ποσού 19.706,00 € και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 3.943,20 € (σύνολο
δαπάνης: 23.659,20 €)

.

.Κ.Α.  60.6274.0001 “Καθαρισμός  Κέντρου  Κοινότητας” έτους  2018 με  ποσό  10,00  €, τον

αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 2.728,33 € και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 547,67 €

(σύνολο δαπάνης: 3.286,00 €)

Άρθρο 6ο:

Υποχρεώσεις αναδόχου

Α. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται

και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  και  τις

αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της

αρμοδιότητάς τους  

β)  δεν  θα  ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της

σύμβασης
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γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ο ανάδοχος θα φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την άριστη ποιότητα των απορρυπαντικών
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Θα πρέπει δε αυτά (τα προϊόντα καθαρισμού) να είναι απαλλαγμένα από προσμίξεις επικίνδυνες για
την δημόσια υγεία. Το κόστος των υλικών-μηχανημάτων που απαιτούνται  για τις προσφερόμενες
εργασίες βαρύνει τον ανάδοχο.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού, ο ανάδοχος στα πλαίσια
του πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζει  συγκεκριμένες διαδικασίες και
οδηγίες, που αφορούν τα εξής:

1. Προμήθεια  υλικών  και  μηχανημάτων  καθαρισμού  με  βάση  υψηλές  προδιαγραφές  και
απαιτήσεις

2. Οργάνωση των εργασιών καθαρισμού
3. Έλεγχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού
4. Καταγραφή  και  διαχείριση  των  διαφόρων  προβλημάτων  και  παραπόνων  με  συγκεκριμένο

τρόπο

Η ώρα που θα γίνεται  ο  καθαρισμός  θα  καθορισθεί  μετά  από  συνεννόηση με τους προϊστάμενους
των  υπηρεσιών  που  στεγάζονται  στα  υπό  καθαρισμό κτίρια (είτε το πρωί πριν το  ωράριο  είτε  το
απόγευμα  μετά  το  ωράριο).

Το  ημερολόγιο  πρόγραμμα  εργασιών  θα  καθορίζεται  και  θα  αναπροσαρμόζεται  ανάλογα  με  τις
απαιτούμενες ανάγκες από την αρμόδια υπηρεσία.

Αρχικά, θα γίνει λεπτομερής καθαρισμός όλων των χώρων (εσωτερικών-εξωτερικών).
Σε τακτική βάση, ο καθαρισμός θα γίνεται ως ακολούθως:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 WC
 Δάπεδα
 Γραφεία
 Καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων-σταχτοδοχεία
 Κουζίνα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Εργασίες καθαρισμού στις βιβλιοθήκες, στα καθίσματα, στα σώματα θέρμανσης καθώς και
στα έπιπλα που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους

 Η απομάκρυνση των αραχνών
 Ο καθαρισμός των τζαμιών 
 Καθαρισμός σε πόρτες-κουφώματα
 Προαύλιοι χώροι
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ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Συρτάρια και τα ντουλάπια (πόρτες-ράφια) της κουζίνας
 Ράφια των ψυγείων
 λεβητοστάσιο

Ακολουθούν οι Προδιαγραφές καθαρισμού των χώρων:

.
ΠΡΟ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 Καθαριότητα των WC

Η  καθαριότητα  τουαλετών  προβλέπει  καθαρισμό  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  (και  εκτάκτως  αν
χρειαστεί), με τα κατάλληλα καθαριστικά απολυμαντικά υγρά.

Αρχικά, το δάπεδο θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική από αυτή με την οποία θα
σκουπίζεται ο χώρος της κουζίνας.

Ολα  τα  είδη  υγιεινής  (λεκάνες,  νεροχύτες,  λοιπά  αντικείμενα  εξοπλισμού)  σαπουνίζονται  με
απολυμαντικό υγρό και ξεπλένονται έτσι ώστε να απομακρύνονται πάσης φύσεως λεκέδες, στίγματα,
άλατα κτλ, υδραυλικές εγκαταστάσεις, προστατευτικά ελάσματα, καθρέπτες, θήκες σαπουνιών όπως
επίσης πόρτες, χερούλια, πλακάκια, θα καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.

Θα  ακολουθεί  σφουγγάρισμα  με  καθαρό  νερό  και  ειδικό  καθαριστικό-απολυμαντικό  γενικής
χρήσης (η σφουγγαρίστρα και ο κάδος, μετά από κάθε χρήση, θα πλένονται, απολυμαίνονται και θα
αποθηκεύονται στεγνά).

Θα  αδειάζονται  τα  καλαθάκια  με  τα  απορρίμματα  και  θα  τοποθετούνται  καθαρά  σακουλάκια
καθημερινά

Θα αναπληρώνονται χαρτιά τουαλέτας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνα ανάλογα με τις ανάγκες.
Ο ανάδοχος είναι αυστηρά υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί διαφορετικά πανιά, και διαφορετική

σφουγγαρίστρα από αυτά που χρησιμοποιεί για να καθαρίσει τους υπόλοιπους χώρους των κτιρίων.

 Καθαρισμός των δαπέδων

Τα δάπεδα θα καθαρίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα (και εκτάκτως αν χρειαστεί), με τα κατάλληλα
καθαριστικά υγρά.

Αρχικά,  θα  σκουπίζονται  με  ηλεκτρική  σκούπα  κατάλληλη  ώστε  ο  αέρας  που  αποβάλλει,  να
φιλτράρεται.

Θα ακολουθεί σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και ειδικό καθαριστικό γενικής χρήσης.
Κατόπιν και όσον αφορά τα ξύλινα δάπεδα, θα γίνεται παρκετάρισμα με αυτογυάλιστη παρκετίνη.
Μετά το πέρας της εργασίας, ο εξοπλισμός καθαριότητας πρέπει να πλένεται, απολυμαίνεται και

να φυλάσσεται στεγνός.
Σημειώνεται  ότι  για  κάθε  χώρο  (τουαλέτες,  αποθήκες,  γραφεία)  πρέπει  να  χρησιμοποιείται

διαφορετικός κάδος και σφουγγαρίστρα.
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 Καθαρισμός επίπλων

Όλα τα έπιπλα θα καθαρίζονται εξωτερικά με τα κατάλληλα απολυμαντικά-καθαριστικά υλικά.
Οι  επιφάνειες  των  γραφείων  καθώς  και  ό,τι  βρίσκεται  πάνω  σε  αυτές  (οθόνη,  πληκτρολόγιο,

ποντίκι, τηλεφωνική συσκευή κτλ) θα καθαρίζονται  καθημερινά περνώντας τις επιφάνειες με δέρμα
όσο το δυνατόν πιο στεγνό και αφού έχουμε διαλύσει απορρυπαντικό γενικής χρήσης σε καθαρό νερό.

Στις βιβλιοθήκες, στα καθίσματα, στα σώματα θέρμανσης καθώς και στα έπιπλα που βρίσκονται
στους κοινόχρηστους χώρους, ο καθαρισμός θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα καθώς και εκτάκτως
(ορατή βρωμιά) αν χρειαστεί.

Τα πανιά που θα καθαρίζονται τα έπιπλα θα είναι διαφορετικά από αυτά που θα χρησιμοποιούνται
για τον καθαρισμό στις τουαλέτες και τους λοιπούς χώρους των κτιρίων.

 Καθαρισμός υαλοπινάκων

Ο  καθαρισμός  των  τζαμιών  θα  γίνεται κάθε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες. Η  μέθοδος  που  θα
χρησιμοποιείται είναι η εξής:

Βρέχουμε το τζάμι με κατάλληλο γουνάκι, αφού πρώτα το έχουμε βουτήξει σε κουβά με κρύο
νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό. 
Καθαρίζουμε το τζάμι με τον υαλοκαθαριστήρα.
Στο τέλος σκουπίζουμε τα περβάζια με κάποιο πανί ή δέρμα για τυχόν βρεξίματα.
Για τα τζάμια που βρίσκονται ψηλά, θα χρησιμοποιούνται ειδικά κοντάρια.

 Καθαρισμός σε πόρτες-κουφώματα

Πλύσιμο στις πόρτες και από τις δύο πλευρές, στα κουφώματα και στα προστατευτικά ελάσματα με
απολυμαντικό υγρό κάθε 15 μέρες. Ορατές βρωμιές καθαρίζονται καθημερινά.

Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε πόρτες και κουφώματα, είναι
η εξής:

Ξεσκονίζουμε τις πόρτες και τα κουφώματα με φτερό.
Διαλύουμε  σε  νερό,  απορρυπαντικό  γενικής  χρήσεως  και  καθαρίζουμε  τις  επιφάνειες  της
πόρτας και τα κουφώματα γύρω-γύρω με στεγνό δέρμα.
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν διάφοροι λεκέδες, τρίβουμε το σημείο με το σφουγγαράκι και
κατόπιν το περνάμε με το δέρμα.

 Καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων-σταχτοδοχεία

Τα καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων πρέπει να αδειάζονται κάθε εργάσιμη ημέρα. Εμφανείς
λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.

Οι κάδοι θα πλένονται μία φορά την εβδομάδα.
Τα σταχτοδοχεία θα αδειάζονται και θα πλένονται.
Οι σάκοι απορριμμάτων θα δένονται με σφιγκτήρες και θα απομακρύνονται από τους χώρους των

δημοτικών κτιρίων με ευθύνη και φροντίδα του Αναδόχου.

2. Καθαρισμός Κουζίνας

Η κουζίνα θα καθαρίζεται καθημερινά και αφού θα έχει συλλέξει ο Ανάδοχος, από τα γραφεία, όλα
τα κουζινικά είδη (κούπες, ποτήρια κτλ) που έχουν χρησιμοποιηθεί.
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Τα ποτήρια, οι κούπες και οποιοδήποτε άλλο κουζινικό είδος, θα πλένονται με υγρό πιάτων που θα
προμηθεύεται ο Ανάδοχος και θα τοποθετούνται στον δίσκο αποστράγγισης ο οποίος θα καθαρίζεται
και θα απολυμαίνεται μία φορά την εβδομάδα. 

Καθημερινά, θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται ο νεροχύτης και ο πάγκος του.
Μια  φορά  τον  μήνα θα  καθαρίζονται  με  πανί  που  έχουμε  βρέξει  με  καθαρό  νερό  και

απορρυπαντικό γενικής χρήσης, τα συρτάρια και τα ντουλάπια (πόρτες-ράφια) της κουζίνας.
Στο τέλος, θα τα περνάει με στεγνό πανί για να απορροφηθεί η εναπομείνασα υγρασία.
Επίσης,  μία φορά τον μήνα θα καθαρίζονται με ήπιο απορρυπαντικό και θα απολυμαίνονται με

ξύδι τα ράφια των ψυγείων.
Στο τέλος της βάρδιας, το δάπεδο της κουζίνας θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική

από  αυτή  με  την  οποία  θα  σκουπίζεται  το  δάπεδο  στις  τουαλέτες  και  θα  σφουγγαρίζεται  με
σφουγγαρίστρα διαφορετική από αυτή με την οποία θα σφουγγαρίζεται το δάπεδο στις τουαλέτες.

Στον χώρο της κουζίνας θα υπάρχει καθημερινά επαρκής ποσότητα χειροπετσέτας (χαρτί κουζίνας)
με ευθύνη και φροντίδα του Αναδόχου.

 Αράχνες

Οι αράχνες πρέπει να απομακρύνονται συνεχώς από τους τοίχους, τις οροφές και από όπου αλλού
αυτές δεσπόζουν.

2. Αυλειοι χώροι

Πλύσιμο και σκούπισμα προαυλίων χώρων 1 φορά την εβδομάδα.
Προαύλιος  χώρος  νοείται  ο  χώρος  της  κυρίας  εισόδου  εξωτερικά  του  κτιρίου,  στεγασμένο  ή

ανοιχτό  και  οι  εργασίες  καθαρισμού  θα  καθορίζεται  και  θα  αναπροσαρμόζεται  ανάλογα  με  τις
απαιτούμενες ανάγκες από την αρμόδια υπηρεσία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό των φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων
από ξένα σώματα 9όπως φύλλα, χαρτιά, πλαστικά κτλ)

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται περιοδικά να ελέγχει και να καθαρίζει (από σκουπίδια, αυτοφυή
χόρτα κλπ) τις εξωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων.

• Καθαρισμός σε λεβητοστάσιο

Η μέθοδος  και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε λεβητοστάσια, (συχνότητα
καθαρισμού : 1 φορά τον μήνα) είναι η εξής:

Καθαρίζουμε τις κουπαστές με απορρυπαντικό γενικής χρήσης
Σκουπίζουμε με χειροκίνητη σκούπα και απομακρύνουμε τα σκουπίδια.
Σφουγγαρίζουμε το λεβητοστάσιο με απορρυπαντικό γενικής χρήσης.

Το δάπεδο στα λεβητοστάσια θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική από αυτή με την
οποία θα σκουπίζονται οι άλλοι χώροι των κτιρίων. Το ίδιο ισχύει και για την σφουγγαρίστρα.

  
Άρθρο 7ο:

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

1.  Ο  ανάδοχος,  με  την επιφύλαξη της  συνδρομής  λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά

έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
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συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που

είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη

περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία

που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για

παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά τη  λήξη  της  διάρκειας  της

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της

προβλεπόμενης  συνολικής  προθεσμίας  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με

αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο.
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Άρθρο 8ο:

Τ  ροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Άρθρο 9ο:

Δικαίω  μα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται  στην  σχετική  παράγραφο  της  Διακήρυξης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10:

Παρα  κολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο

δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης

των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 11:

Παρ  αλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο

ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους

όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων

υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 12

Απόρ  ριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση

των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή

προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να

είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  σχετική  παράγραφο  της

διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13

Λύση της σύμβασης

Η διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  ένα  έτος  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης ή μέχρι

εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της μελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής

του σχετικού συμφωνητικού. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Τ  ΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΟΜΑΔΑ 2η : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Η π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η  α φ ο ρ ά  σ τ ο ν  κ α θ α ρ ι σ μ ό  π α ρ α λ ι ώ ν  ( Ο ρ κ ό ς ,  Σ υ κ α μ ι ά ,
Σ π α θ ί ,  Ο τ ζ ι ά ς ,  Γ ι α λ ι σ κ ά ρ ι ,  Κ ο ρ η σ σ ί α ,  Ξ ύ λ α ,  Π ο ί σ σ ε ς ,  Λ ι π α ρ ό ,  Κ α μ π ί ,
Β ο υ ρ κ ά ρ ι )  τ ο υ  Δ ή μ ο υ ,  γ ι α  τ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α  α π ό  3 0  Α π ρ ι λ ί ο υ  2 0 1 9
έ ω ς  0 7  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 9 ,  μ ε  σ κ ο π ό  τ η ν  σ υ ν τ ή ρ η σ η  τ η ς  κ α θ α ρ ή ς  ε ι κ ό ν α ς
α υ τ ώ ν .
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για : 
 Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), ευπρεπισμός των δέντρων και άσπρισμα των κορμών τους σε

ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους,
 Αποψίλωση των χόρτων από την εν γένει περιοχή των παραλιών,
 Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων των άνω παραλιών χειροκίνητα,
 Συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  που  συγκεντρώνονται  στα  καλαθάκια

απορριμμάτων στις παραπάνω παραλίες,
.Τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων ΑΜΕΑ και τη μετέπειτα αποξήλωση και μεταφορά τους σε
αποθήκη του δήμου με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου, καθ’ υπόδειξη του δήμου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 

 Να  εργάζεται  εντός  συγκεκριμένων  ωραρίων  για  την  αποφυγή  όχλησης  των  χρηστών
λουομένων κλπ των παραλιών  και ιδιαίτερα:

 Κατά την Υψηλή περίοδο (16/5-15/9): 06:00π.μ.-09:00π.μ. & 18:00μ.μ.-20:00μ.μ.
 Κατά την  Χαμηλή περίοδο  (30/4-15/5 & 16/9-07/10):  07:00π.μ.-10:00π.μ.  & 17:00μ.μ.-

20:00μ.μ.

(Πιθανόν η έναρξη και η λήξη των ανωτέρω ωραρίων να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια
της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν)

 Να τηρεί βιβλίο εργασιών σε ημερήσια βάση, το οποίο θα συνυπογράφεται καθημερινά από
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας. Το εν λόγω
βιβλίο  θα  παραδίδεται  στην  Επιτροπή  παραλαβής  της  υπηρεσίας  για  τη  Βεβαίωση  καλής
εκτέλεσης των εργασιών.

 Να διαθέτει όλα τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος και εργαλεία που απαιτούνται για
τις ως άνω εργασίες.

 Σε επιβάρυνση του ιδίου με τις ασφαλιστικές εισφορές.

 Να  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες  Αστυνομικές  και  Υγειονομικές  διατάξεις  περί
καθαριότητας.

 Να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη
ατυχημάτων,  καθώς  επίσης  και  την  υγεία  και  παροχή  πρώτων  βοηθειών  για  το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.

 Να  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση,  όλα  τα  υλικά  και  μέσα  οποιασδήποτε  φύσεως,
περιλαμβανομένης  και  της  ιδιοκτησίας  του  Δήμου.  Σχετικές  διαταγές  της  Υπηρεσίας
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εκτελούνται από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή
διατηρήσεων λαμβάνονται  από τον εργοδότη Δήμο και  οι  σχετικές δαπάνες καταλογίζονται
στον ανάδοχο.

 Να  παίρνει  όλα  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  την  προστασία  και  διαφύλαξη  όλων  των
κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη υπηρεσία
για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του
αναδόχου, επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των
ζημιών, γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.

 Να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση υπηρεσίας από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται
από τον εργοδότη για την εκτέλεση υπηρεσιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή
εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα απ` αυτήν καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτού ή του
εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο
χώρο εργασίας του.

 Να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δέντρα, θάμνους και
καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ` όσον η βλάστηση αυτή
δεν  παρεμποδίζει  την  εκτέλεση  του,  κατά την  κρίση  του  εργοδότου.  Ο  ανάδοχος  θα  είναι
υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που
θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κλπ.     

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιεί  εργαλεία  καθαριότητας  της  άμμου  και  των  ακτών,  όπως
τσουγκράνα, χειροκίνητοι συλλέκτες σκουπιδιών κτλ.

Οι κάτωθι παραλίες, θα καθαριστούν όλες με το ξεκίνημα της Σύμβασης και επιπλέον με
συχνότητα που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα*:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(30/4-17/6 & 10/9-07/10)

ΥΨΗΛΗ
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(18/6-09/9)

Ορκός 2/μήνα 2/εβδομάδα

Συκαμιά 2/μήνα 2/εβδομάδα
Σπαθί 1/εβδομάδα 2/εβδομάδα
Οτζιάς 1/εβδομάδα 6/εβδομάδα

(οπωσδήποτε Σάββατο και
Κυριακή)

Γιαλισκάρι 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα
(οπωσδήποτε Σάββατο και

Κυριακή)
Κορησσία 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα

(οπωσδήποτε Σάββατο και
Κυριακή)

Ξύλα 2/μήνα 2/εβδομάδα
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Ποίσσες 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα
(οπωσδήποτε Σάββατο και

Κυριακή)
Λιπαρός 1/μήνα 2/εβδομάδα
Καμπί 1/μήνα 2/εβδομάδα

Βουρκάρι 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από  30 Απριλίου 2019 έως 07 Οκτωβρίου 2019.

Η δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  είκοσι  τεσσάρων  χιλιάδων
οχτακοσίων ευρώ  (24.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και  χρηματοδοτείται από
ιδίους πόρους. Συγκεκριμένα από τον  ΚΑ 30.6279.0020 προϋπολογισμού οικ.έτους  2018, του Δήμου
Κέας,  ποσού 10,00€ όπου υπάρχει  εγγεγραμμένη πίστωση και  από τον αντίστοιχο ΚΑ έτους  2019
ποσού 24.790,00 €.

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, του Ν. 4412.2016 και
του  άρθρου  68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115)
“Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. 

Πρ οϋπ ολ ογ ι σμ ός  μ ελ έτ η ς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Μ. ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

Τ.Μ. ΔΑΠΑΝΗ

1 Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), 
ευπρεπισμός των δέντρων και 
άσπρισμα των κορμών τους σε 
ύψος ενός μέτρου από την 
επιφάνεια του εδάφους

ΤΕΜ 1 2.000,00 2.000,00

2 Αποψίλωση  των  χόρτων  από
την εν γένει περιοχή των παρα-
λιών

ΤΕΜ 1 4.500,00 4.500,00

3 Συγκέντρωση  και
απομάκρυνση  των
απορριμμάτων  που
συγκεντρώνονται  στα
καλαθάκια απορριμμάτων στις
παραπάνω παραλίες

ΤΕΜ 1 11.000,00 11.000,00

4 Τοποθέτηση και αποξήλωση 
των ομπρελών και διαδρόμων 
ΑΜΕΑ, και μεταφορά τους σε 

ΤΕΜ 1 2.500,00 2.500,00
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αποθήκη του δήμου με ευθύνη 
και μεταφορικό μέσο του 
εργολάβου, καθ’ υπόδειξη του 
δήμου

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00
ΦΠΑ 24% 4.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00

Η  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  τ ι μ ή  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  μ ε τ ά  α π ό  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  έ κ α ν ε  η
Υ π η ρ ε σ ί α  σ τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ι μ έ ς  ε μ π ο ρ ί ο υ  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  ε ί δ ο ς .

Ε Ι Δ Ι Κ Η       Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο υπηρεσίας

Η π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η  α φ ο ρ ά  σ τ ο ν  κ α θ α ρ ι σ μ ό  π α ρ α λ ι ώ ν  ( Ο ρ κ ό ς ,  Σ υ κ α μ ι ά ,
Σ π α θ ί ,  Ο τ ζ ι ά ς ,  Γ ι α λ ι σ κ ά ρ ι ,  Κ ο ρ η σ σ ί α ,  Ξ ύ λ α ,  Π ο ί σ σ ε ς ,  Λ ι π α ρ ό ,  Κ α μ π ί ,
Β ο υ ρ κ ά ρ ι )  τ ο υ  Δ ή μ ο υ ,  γ ι α  τ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α  α π ό  3 0  Α π ρ ι λ ί ο υ  2 0 1 9
έ ω ς  0 7  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 9 ,  μ ε  σ κ ο π ό  τ η ν  σ υ ν τ ή ρ η σ η  τ η ς  κ α θ α ρ ή ς  ε ι κ ό ν α ς
α υ τ ώ ν .

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

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)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α/18)  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -
Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 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) «Διαχείριση,  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»,
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ,

 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 Διαύγεια" και άλλες 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 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 Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 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.

Άρθρο 3ο:

 Διάρκεια

Η σ υ ν ο λ ι κ ή  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς  α φ ο ρ ά  τ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α  α π ό  3 0
Α π ρ ι λ ί ο υ  2 0 1 9  έ ω ς  0 7  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 9 .
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος  παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από
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τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Άρθρο 4ο:

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από την

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής

και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν

μετά  την  υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου,  σύμβασης  θα  επιλύονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται από

την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου,  στην  περίπτωση ωστόσο που  το  πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει  χρονικό  διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
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αυτόματα από το σύστημα.

Άρθρο 5ο:

Χρηματοδότηση της σύμβασης

.Η δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  είκοσι  τεσσάρων  χιλιάδων
οχτακοσίων ευρώ (24.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και  χρηματοδοτείται από
ιδίους πόρους. Συγκεκριμένα από τον ΚΑ 30.6279.0020 προϋπολογισμού οικ.έτους 2018, του Δήμου
Κέας,  ποσού 10,00 € όπου υπάρχει  εγγεγραμμένη πίστωση και  από τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019
ποσού 24.790,00 €.

Άρθρο 6ο:

Υποχρε  ώσεις αναδόχου  

Α. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται

και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  και  τις

αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της

αρμοδιότητάς τους  

β)  δεν  θα  ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της

σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για : 
1. Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), ευπρεπισμός των δέντρων και άσπρισμα των κορμών τους

σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους,
2. Αποψίλωση των χόρτων από την εν γένει περιοχή των παραλιών,
3. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων των άνω παραλιών χειροκίνητα (όπου

χρειάζεται), 
4. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στα καλαθάκια

απορριμμάτων στις παραπάνω παραλίες,
5. Τοποθέτηση  των  ομπρελών  και  διαδρόμων  ΑΜΕΑ  και  τη  μετέπειτα  αποξήλωση  και

μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου, καθ’
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υπόδειξη του δήμου.

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 

 Να  εργάζεται  εντός  συγκεκριμένων  ωραρίων  για  την  αποφυγή  όχλησης  των  χρηστών
λουομένων κλπ των παραλιών  και ιδιαίτερα:

 Κατά την Υψηλή περίοδο (16/5-15/9): 06:00π.μ.-09:00π.μ. & 18:00μ.μ.-20:00μ.μ.
 Κατά την  Χαμηλή περίοδο  (30/4-15/5 & 16/9-07/10):  07:00π.μ.-10:00π.μ.  & 17:00μ.μ.-

20:00μ.μ.

(Πιθανόν η έναρξη και η λήξη των ανωτέρω ωραρίων να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια
της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν)

 Να τηρεί βιβλίο εργασιών σε ημερήσια βάση, το οποίο θα συνυπογράφεται καθημερινά από
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας. Το εν λόγω
βιβλίο  θα  παραδίδεται  στην  Επιτροπή  παραλαβής  της  υπηρεσίας  για  τη  Βεβαίωση  καλής
εκτέλεσης των εργασιών.

 Να διαθέτει όλα τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος και εργαλεία που απαιτούνται για
τις ως άνω εργασίες.

 Σε επιβάρυνση του ιδίου με τις ασφαλιστικές εισφορές.

 Να  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες  Αστυνομικές  και  Υγειονομικές  διατάξεις  περί
καθαριότητας.

 Να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη
ατυχημάτων,  καθώς  επίσης  και  την  υγεία  και  παροχή  πρώτων  βοηθειών  για  το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.

 Να  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση,  όλα  τα  υλικά  και  μέσα  οποιασδήποτε  φύσεως,
περιλαμβανομένης  και  της  ιδιοκτησίας  του  Δήμου.  Σχετικές  διαταγές  της  Υπηρεσίας
εκτελούνται από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή
διατηρήσεων λαμβάνονται  από τον εργοδότη Δήμο και  οι  σχετικές δαπάνες καταλογίζονται
στον ανάδοχο.

 Να  παίρνει  όλα  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  την  προστασία  και  διαφύλαξη  όλων  των
κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη υπηρεσία
για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του
αναδόχου, επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των
ζημιών, γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.

 Να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση υπηρεσίας από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται
από τον εργοδότη για την εκτέλεση υπηρεσιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή
εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα απ` αυτήν καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτού ή του
εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο
χώρο εργασίας του.
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 Να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δέντρα, θάμνους και
καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ` όσον η βλάστηση αυτή
δεν  παρεμποδίζει  την  εκτέλεση  του,  κατά την  κρίση  του  εργοδότου.  Ο  ανάδοχος  θα  είναι
υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που
θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κλπ.     

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΥΧΟΥ
Ο Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιεί  εργαλεία  καθαριότητας  της  άμμου  και  των  ακτών,  όπως
τσουγκράνα, χειροκίνητοι συλλέκτες σκουπιδιών κτλ.

Οι κάτωθι παραλίες, θα καθαριστούν όλες με το ξεκίνημα της Σύμβασης και επιπλέον με
συχνότητα που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα*:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(30/4-17/6 & 10/9-07/10)

ΥΨΗΛΗ
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(18/6-09/9)

Ορκός 2/μήνα 2/εβδομάδα

Συκαμιά 2/μήνα 2/εβδομάδα

Σπαθί 1/εβδομάδα 2/εβδομάδα

Οτζιάς 1/εβδομάδα 6/εβδομάδα
(οπωσδήποτε Σάββατο και

Κυριακή)
Γιαλισκάρι 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα

(οπωσδήποτε Σάββατο και
Κυριακή)

Κορησσία 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα
(οπωσδήποτε Σάββατο και

Κυριακή)
Ξύλα 2/μήνα 2/εβδομάδα

Ποίσσες 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα
(οπωσδήποτε Σάββατο και

Κυριακή)
Λιπαρός 1/μήνα 2/εβδομάδα
Καμπί 1/μήνα 2/εβδομάδα

Βουρκάρι 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα
  

Άρθρο 7ο:

Κήρυξη οικο  νομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

1.  Ο  ανάδοχος,  με  την επιφύλαξη της  συνδρομής  λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
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έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που

είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη

περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία

που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για

παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά τη  λήξη  της  διάρκειας  της

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της

προβλεπόμενης  συνολικής  προθεσμίας  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με

αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο.

Άρθρο 8ο:

Τροπο  ποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
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Η Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Άρθρο 9ο:

Δικαίω  μα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται  στην  σχετική  παράγραφο  της  Διακήρυξης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10:

Παρ  ακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο

δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης

των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11:

Παραλ  αβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο
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ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους

όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων

υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 12

Απόρρι  ψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση

των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή

προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να

είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε

ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  σχετική  παράγραφο  της

διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις
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προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13

Λύση της σύμβ  ασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από  3 0  Α π ρ ι λ ί ο υ  2 0 1 9  έ ω ς  0 7

Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 9  ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της μελέτης και τίθεται εν

ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Τ  ΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΟΜΑΔΑ 3η : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
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Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού των  Δημοτικών  Σφαγείων,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού.

Ο Πάροχος  (είτε  ο  ίδιος,  είτε  μέσω  των  εργαζομένων  σε  αυτόν)  θα  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του
καθαριστή  των  σφαγείων,  βάσει  του  “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΝΕΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΦΑΓΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ”
(Αρ.απόφ. 97/2016 ) και συγκεκριμένα :

 Θα  φροντίζει  μετά  από  κάθε  σφαγή  για  την  καθαριότητα  –  απολύμανση  των  χώρων  –
αντικειμένων των σφαγείων (καθαρισμός με άφθονο χλιαρό νερό υπό πίεση και απολύμανση των
χώρων και αντικειμένων του Σφαγείου).

 Θα φροντίζει  για την  εβδομαδιαία απολύμανση των χώρων (52 εβδομάδες) και για την ανά
δεκαπενθήμερο απολύμανση (26 εβδομάδες) των χώρων σταβλισμού και γύρω χώρων.

 Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ημέρες σφαγής (πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά), όπως ρητά προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση.

 Το προτεινόμενο συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που θα απαιτηθούν
κατά τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας.  Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  παρόχου  και  των
εργαζομένων που θα απασχολήσει βαρύνουν τον ίδιο. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο
Κέας.

 Ο καθαριστής δεν μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με τον υπεύθυνο του σφαγείου.

Πρ οϋπ ολ ογ ι σμ ός  μ ελ έτ η ς

Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΙΜΗ

Π α ρ ο χ ή  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  κ α θ α ρ ι σ μ ο ύ
Δ η μ ο τ ι κ ώ ν  Σ φ α γ ε ί ω ν

14.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.500,00

ΦΠΑ 3.480,00

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 17.980,00

Η  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  τ ι μ ή  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  μ ε τ ά  α π ό  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  έ κ α ν ε  η
Υ π η ρ ε σ ί α  σ τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ι μ έ ς  ε μ π ο ρ ί ο υ  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  ε ί δ ο ς .

Η παροχή  υπηρεσίας  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  80/2016,  του  Ν.
4412.2016 και του άρθρου  68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν.
3863/2010  (Α  115)  “Νέο  ασφαλιστικό  σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις
εργασιακές σχέσεις. 
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Ε Ι Δ Ι      Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο υπηρεσίας  

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού των  Δημοτικών  Σφαγείων,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού.

Άρθρο 2  ο :     Ισχύουσες διατάξεις  

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)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α/18)  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -
Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 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) «Διαχείριση,  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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ,

 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 Διαύγεια" και άλλες 
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 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 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 Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 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.

Άρθρο 3ο:

 Διάρκεια

Το  δ ι ά σ τ η μ α  π ο υ  α φ ο ρ ά  η  σ ύ μ β α σ η  ε ί ν α ι  γ ι α  έ ν α  ( 1 )  έ τ ο ς  κ α ι  ξ ε κ ι ν ά  τ η ν
2 α  Μ α ΐ ο υ  2 0 1 9 .

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος  παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218
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του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Άρθρο 4ο:

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από την

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής

και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν

μετά  την  υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου,  σύμβασης  θα  επιλύονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται από

την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου,  στην  περίπτωση ωστόσο που  το  πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει  χρονικό  διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

Άρθρο 5ο:

Χρηματο  δότηση της σύμβασης  

.Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων
ογδόντα ευρώ (17.980,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους. Συγκεκριμένα από τον ΚΑ 70.6279.0019 προϋπολογισμού οικ.έτους 2018, του Δήμου Κέας,
ποσού  10,00€  όπου  υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση,  από  τον  αντίστοιχο  ΚΑ  έτους  2019  ποσού
11.980,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 5.990,00€.
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Άρθρο 6ο:

Υποχρ  εώσεις αναδόχου  

Α. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται

και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  και  τις

αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της

αρμοδιότητάς τους  

β)  δεν  θα  ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της

σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ο Πάροχος  (είτε  ο  ίδιος,  είτε  μέσω  των  εργαζομένων  σε  αυτόν)  θα  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του
καθαριστή  των  σφαγείων,  βάσει  του  “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΝΕΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΦΑΓΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ”
(Αρ.απόφ. 97/2016 ) και συγκεκριμένα :

 Θα  φροντίζει  μετά  από  κάθε  σφαγή  για  την  καθαριότητα  –  απολύμανση  των  χώρων  –
αντικειμένων των σφαγείων (καθαρισμός με άφθονο χλιαρό νερό υπό πίεση και απολύμανση των
χώρων και αντικειμένων του Σφαγείου).

 Θα φροντίζει  για την  εβδομαδιαία απολύμανση των χώρων (52 εβδομάδες) και για την ανά
δεκαπενθήμερο απολύμανση (26 εβδομάδες) των χώρων σταβλισμού και γύρω χώρων.

 Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ημέρες σφαγής (πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά), όπως ρητά προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση.

 Το προτεινόμενο συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που θα απαιτηθούν
κατά τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας.  Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  παρόχου  και  των
εργαζομένων που θα απασχολήσει βαρύνουν τον ίδιο. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο
Κέας.

 Ο καθαριστής δεν μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με τον υπεύθυνο του σφαγείου.

  
Άρθρο 7ο:

Κή  ρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

1.  Ο  ανάδοχος,  με  την επιφύλαξη της  συνδρομής  λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά

έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
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συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που

είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη

περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία

που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για

παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά τη  λήξη  της  διάρκειας  της

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της

προβλεπόμενης  συνολικής  προθεσμίας  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με

αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο.

Άρθρο 8ο:

Τροποποίηση σύμβασης   κατά τη διάρκειά της  
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Η Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Άρθρο 9ο:

Δικαίωμα   μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται  στην  σχετική  παράγραφο  της  Διακήρυξης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10:

Πα  ρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο

δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης

των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11:

Παρα  λαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο

ανάδοχος.
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους

όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων

υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 12

Απόρριψ  η παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση

των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή

προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να

είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε

ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  σχετική  παράγραφο  της

διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Άρθρο 13

Λύση   της σύμβασης  

Η διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  για  έ ν α  έ τ ο ς  ή μέχρι  εξαντλήσεως  του  οικονομικού

αντικειμένου της μελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρείς  (3) μήνες είναι δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Η π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η  α φ ο ρ ά  σ τ ο ν  ε υ π ρ ε π ι σ μ ό  τ ω ν  κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ ω ν  χ ώ ρ ω ν
Χ ε ρ σ α ί α ς  Ζ ώ ν η ς  Λ ι μ έ ν α  Κ ο ρ η σ σ ί α ς  –  Γ ι α λ ι σ κ α ρ ί ο υ  –  Β ο υ ρ κ α ρ ί ο υ  Δ ή μ ο υ
Κ έ α ς ,  μ ε  σ κ ο π ό  τ η ν  σ υ ν τ ή ρ η σ η  τ η ς  κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς  κ α ι  τ η ς  ε υ π ρ ε π ο ύ ς
ε ι κ ό ν α ς  α υ τ ώ ν  λ ό γ ω  τ ο υ  τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ο ύ  χ α ρ α κ τ ή ρ α  τ ο υ  ν η σ ι ο ύ  κ α ι  τ η ς
μ ε γ ά λ η ς  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς  π λ η θ υ σ μ ο ύ ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  τ ο υ ς  κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ο ύ ς
μ ή ν ε ς .
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Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 

1)  Καθαρισμός,  σκούπισμα των κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι,  πλατείες,  μνημεία,  πεζοδρόμια)  από
πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώματα ζώων-πτηνών), 

που θα γίνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος) 
 

Ωράριο απασχόλησης:

Δευτέρα:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Τρίτη:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Τετάρτη:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Πέμπτη:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Παρασκευή:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Σάββατο:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Κυριακή:07:00-12:00 & 17:00-20:00 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος)

Δευτέρα:08:00-14:00
Τρίτη08:00-14:00
Τετάρτη:08:00-14:00
Πέμπτη:08:00-14:00
Παρασκευή:08:00-14:00
Σάββατο:08:00-14:00 και 16:00-19:00
Κυριακή:08:00-14:00

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Νοέμβριος-Μάρτιος)

Δευτέρα:08:00-13:00
Τρίτη:08:00-13:00
Τετάρτη:08:00-13:00
Πέμπτη:08:00-13:00
Παρασκευή:08:00-13:00
Σάββατο:08:00-12:00 και 16:00-18:00

2) την καθαριότητα τουαλετών Κορησσίας και Βουρκαρίου: 

(Καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των λεκανών WC, των καλυμμάτων, των νιπτήρων και των επι-
τοίχιων πλακιδίων, άδειασμα, καθάρισμα και πλύσιμο δοχείων χάρτου, απορριμμάτων κτλ, τοπικό κα-
θάρισμα και πλύσιμο των τοίχων, θυρών, καθρεπτών και χειρολαβών,  σκούπισμα και σφουγγάρισμα
όλων των δαπέδων)
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και συγκεκριμένα:

.στην Κορησσία, δύο φορές καθημερινά (πρωί και απόγευμα) την υψηλή περίοδο (Ιούνιος έως και
Σεπτέμβριος)  και  μία  φορά  καθημερινά (πρωί)  τις  υπόλοιπες  ημέρες  (Απρίλιο,  Μάιο,
Οκτώβριο, Νοέμβριο έως και Μάρτιο).

.στο Βουρκάρι, δύο φορές καθημερινά (πρωί και απόγευμα) την υψηλή περίοδο (Ιούνιος έως και
Σεπτέμβριος), μία φορά καθημερινά (πρωί) τη μέση περίοδο (Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο) και
δύο φορές την εβδομάδα (Σάββατο και Κυριακή) την χαμηλή περίοδο (Νοέμβριο έως και Μάρ-
τιο).

3) την καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων, από όλους του κάδους καθαριότητας (επίστυλους-
δοχεία απορριμμάτων -αλλαγή σακούλας  και  καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά όπου χρειάζεται-
στην χερσαία λιμενική ζώνη και την περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε είδους άχρηστων αντικει-
μένων.
-Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύνη και με-
ταφορικό μέσο του εργολάβου-. 

4) Ασβέστωμα των ρείθρων των πεζοδρομίων, των πλακόστρωτων σοκακιών Κορησσίας και Βουρκαρί-
ου, που θα γίνεται  τις παραμονές εθνικών και τοπικών εορτών, αργιών (παραμονή 25ης  Μαρτίου,
Μεγ.Πέμπτη,  παραμονή  Αγίου  Πνεύματος,  παραμονή  Κοίμησης  της  Θεοτόκου,   παραμονή  28ης
Οκτωβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Αγίων Αναργύρων, παραμονή Αγ.Χαραλάμπους)
και τρεις (3) φορές τον χρόνο μετά από συνεννόηση και υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος και ξεκινά την 10η Μαΐου 2019.

Τα εργαλεία (βούρτσες, σκούπες, καρότσια συλλογής απορριμμάτων κτλ) και τα υλικά ασπρίσματος-
βαψίματος,   για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.
Τα υλικά καθαριότητας, όπως σακούλες σκουπιδιών, σαπούνι για τις τουαλέτες, χαρτί καθαριότητας,
διατίθενται από την Υπηρεσία του Δήμου Κέας.

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων
ευρώ  (16.300,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), εκ των οποίων τα 10,00€ θα διατεθούν
από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη
πίστωση και  συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6279.0020, το ποσό των 10.860,00 € θα διατεθεί  από τον
αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2019 και το ποσό των 5.430,00 € θα διατεθεί από τον
αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2020  βάση της προγραμματικής σύμβασης που έχει
υπογράψει ο Δήμος με το Λιμενικό ταμείο Σύρου.

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, του Ν. 4412.2016 και
του  άρθρου  68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115)
“Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. 

Πρ οϋπ ολ ογ ι σμ ός  μ ελ έτ η ς
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

Καθαρισμός, σκούπισμα 
των κοινόχρηστων χώρων 
από πάσης φύσεως υλικά

2.318 ώρες 3,00 6.914,00

Ασβέστωμα τις  παραμονές
εθνικών  και
τοπικών  εορτών,
αργιών & επιπλέον  
3 φορές/έτος 

κατ’αποκοπή 2.551,45

Καθαριότητα τουαλετών 
Κορησσίας.

488 φορές/έτος 3 1.424,00

Καθαριότητα τουαλετών 
Βουρκαρίου

379 φορές/έτος 3 1.095,71

Ημερήσια  αποκομιδή  των
απορριμμάτων,  από όλους
του  κάδους  καθαριότητας
(επίστυλους-δοχεία  απορ-
ριμμάτων)  στην  χερσαία
λιμενική ζώνη και την πε-
ρισυλλογή και απομάκρυν-
ση κάθε  είδους  άχρηστων
αντικειμένων

365 φορές/έτος κατ’αποκοπή 1.160,00

ΣΥΝΟΛΟ 13.145,16
ΦΠΑ 24% 3.154,84
ΣΥΝΟΛΟ 16.300,00

Η  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  τ ι μ ή  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  μ ε τ ά  α π ό  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  έ κ α ν ε  η
Υ π η ρ ε σ ί α  σ τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ι μ έ ς  ε μ π ο ρ ί ο υ  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  ε ί δ ο ς .

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο   :     Αντικείμενο υπηρεσίας  

Η παρούσα  μελέτη  αφορά  στον  ευπρεπισμό  των  κοινόχρηστων  χώρων  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας, με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και
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της  ευπρεπούς  εικόνας  αυτών  λόγω  του  τουριστικού  χαρακτήρα  του  νησιού  και  της  μεγάλης
συγκέντρωσης πληθυσμού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

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)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α/18)  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -
Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 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) «Διαχείριση,  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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις,   

 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 Διαύγεια" και άλλες 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
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 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 Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 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.

Άρθρο 3ο:

 Διάρκεια

Το  δ ι ά σ τ η μ α  π ο υ  α φ ο ρ ά  η  σ ύ μ β α σ η  ε ί ν α ι  γ ι α  έ ν α  ( 1 )  έ τ ο ς  κ α ι  ξ ε κ ι ν ά  τ η ν
1 0 η  Μ α ΐ ο υ  2 0 1 9 .

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος  παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Άρθρο 4ο:



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από την

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής

και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν

μετά  την  υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου,  σύμβασης  θα  επιλύονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται από

την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου,  στην  περίπτωση ωστόσο που  το  πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει  χρονικό  διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

Άρθρο 5ο:

Χρη  ματοδότηση της σύμβασης  

.Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων
ευρώ  (16.300,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), εκ των οποίων τα 10,00 € θα διατεθούν
από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη
πίστωση και  συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6279.0020,  το ποσό των 10.860,00 € θα διατεθεί  από τον
αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2019 και το ποσό των 5.430,00 € θα διατεθεί από τον
αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2020  βάση της προγραμματικής σύμβασης που έχει
υπογράψει ο Δήμος με το Λιμενικό ταμείο Σύρου.

Άρθρο 6ο:

Υποχρ  εώσεις αναδόχου  

Α. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
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α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται

και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  και  τις

αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της

αρμοδιότητάς τους  

β)  δεν  θα  ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της

σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

1)  Καθαρισμός,  σκούπισμα των κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι,  πλατείες,  μνημεία,  πεζοδρόμια)  από
πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώματα ζώων-πτηνών), 

που θα γίνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος) 
 

Ωράριο απασχόλησης:

Δευτέρα:07:00-12:00& 17:00-20:00
Τρίτη:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Τετάρτη:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Πέμπτη:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Παρασκευή:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Σάββατο:07:00-12:00 & 17:00-20:00
Κυριακή:07:00-12:00 & 17:00-20:00 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος)

Δευτέρα:08:00-14:00
Τρίτη08:00-14:00
Τετάρτη:08:00-14:00
Πέμπτη:08:00-14:00
Παρασκευή:08:00-14:00
Σάββατο:08:00-14:00 και 16:00-19:00
Κυριακή:08:00-14:00
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Νοέμβριος-Μάρτιος)

Δευτέρα:08:00-13:00
Τρίτη:08:00-13:00
Τετάρτη:08:00-13:00
Πέμπτη:08:00-13:00
Παρασκευή:08:00-13:00
Σάββατο:08:00-12:00 και 16:00-18:00

2) την καθαριότητα τουαλετών Κορησσίας και Βουρκαρίου: 

(Καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των λεκανών WC, των καλυμμάτων, των νιπτήρων και των επι-
τοίχιων πλακιδίων, άδειασμα, καθάρισμα και πλύσιμο δοχείων χάρτου, απορριμμάτων κτλ, τοπικό κα-
θάρισμα και πλύσιμο των τοίχων, θυρών, καθρεπτών και χειρολαβών,  σκούπισμα και σφουγγάρισμα
όλων των δαπέδων)

και συγκεκριμένα:

.στην Κορησσία, δύο φορές καθημερινά (πρωί και απόγευμα) την υψηλή περίοδο (Ιούνιος έως και
Σεπτέμβριος)  και  μία  φορά  καθημερινά (πρωί)  τις  υπόλοιπες  ημέρες  (Απρίλιο,  Μάιο,
Οκτώβριο, Νοέμβριο έως και Μάρτιο).

.στο Βουρκάρι, δύο φορές καθημερινά (πρωί και απόγευμα) την υψηλή περίοδο (Ιούνιος έως και
Σεπτέμβριος), μία φορά καθημερινά (πρωί) τη μέση περίοδο (Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο) και
δύο φορές την εβδομάδα (Σάββατο και Κυριακή) την χαμηλή περίοδο (Νοέμβριο έως και Μάρ-
τιο).

3) την καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων, από όλους του κάδους καθαριότητας (επίστυλους-
δοχεία απορριμμάτων -αλλαγή σακούλας  και  καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά όπου χρειάζεται-
στην χερσαία λιμενική ζώνη και την περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε είδους άχρηστων αντικει-
μένων.
-Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύνη και με-
ταφορικό μέσο του εργολάβου-. 

4) Ασβέστωμα των ρείθρων των πεζοδρομίων, των πλακόστρωτων σοκακιών Κορησσίας και Βουρκαρί-
ου, που θα γίνεται  τις παραμονές εθνικών και τοπικών εορτών, αργιών (παραμονή 25ης  Μαρτίου,
Μεγ.Πέμπτη,  παραμονή  Αγίου  Πνεύματος,  παραμονή  Κοίμησης  της  Θεοτόκου,   παραμονή  28ης
Οκτωβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Αγίων Αναργύρων, παραμονή Αγ.Χαραλάμπους)
και τρεις (3) φορές τον χρόνο μετά από συνεννόηση και υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.

  
Άρθρο 7ο:

Κήρυξη   οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

1.  Ο  ανάδοχος,  με  την επιφύλαξη της  συνδρομής  λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
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έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που

είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη

περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία

που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για

παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά τη  λήξη  της  διάρκειας  της

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της

προβλεπόμενης  συνολικής  προθεσμίας  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με

αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο.

Άρθρο 8ο:

Τροποπ  οίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
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Η Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Άρθρο 9ο:

Δικαίω  μα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται  στην  σχετική  παράγραφο  της  Διακήρυξης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10:

Παρ  ακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο

δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης

των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11:

Παραλα  βή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο
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ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους

όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων

υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 12

Απόρρ  ιψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση

των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή

προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να

είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε

ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  σχετική  παράγραφο  της

διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13

Λύ  ση της σύμβασης  

Η διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  για  έ ν α  έ τ ο ς  ή μέχρι  εξαντλήσεως  του  οικονομικού

αντικειμένου της μελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις  (3) μήνες είναι δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΟΜΑΔΑ 5η: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  

 ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  

Η παρούσα μελέτη  αφορά στην μεταφορά αποκομιδής των απορριμμάτων  με φορτηγό
δημοσίας χρήσης (Δ.Χ.) από την πλατεία Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την πλατεία
Αγίου Αντρέα και  την πλατεία  Σταυρού Ιουλίδας και  την διάθεση τους  σε κεντρικό σημείο
συλλογής απορριμμάτων του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα στον οικισμό της
Ιουλίδας. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την 01η Ιουνίου 2019, έως και την 30η Σεπτεμβρίου
2019, από εργολάβο μιας και το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί να καλύψει την ανάγκη αυτή
την συγκεκριμένη περίοδο (περίοδος αιχμής) και σε αντικατάσταση της μεταφοράς αποκομιδής
των  απορριμμάτων  με  το  μικρό  φορτηγό  του  Δήμου  (δωρεά  Βουλής  των  Ελλήνων)  που
συντελείτο από τον Δήμο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Η μεταφορά θα γίνεται τουλάχιστον για 6 ημέρες την εβδομάδα, ενώ τις ημέρες αιχμής, οι
οποίες  θα  καθορίζονται  από  την  υπηρεσία  θα  γίνεται  2  φορές  ημερησίως  –  7  ημέρες
εβδομαδιαίως (πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).

   Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  13.510,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, από την
ομότιτλη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018, με Κ.Α. 20.6277.0014, ποσού 10,00 €
και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 13.500,00 €.

Η παροχή  υπηρεσίας  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  80/2016,  του  Ν.
4412.2016 και  του  άρθρου  68  “Συμβάσεις  εργολαβίας  εταιρειών  παροχής  υπηρεσιών”  του  ν.
3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις. 
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Πρ οϋπ ολ ογ ι σμ ός  μ ελ έτ η ς

Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΙΜΗ

Π α ρ ο χ ή  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  α π ο κ ο μ ι δ ή ς
α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν  μ ε  φ ο ρ τ η γ ό
δ η μ ο σ ί α ς  χ ρ ή σ η ς  ( Δ . Χ . )  α π ό  τ ο ν
Ο ι κ ι σ μ ό  Ι ο υ λ ί δ α ς

10.895,16

ΣΥΝΟΛΟ 10.895,16

ΦΠΑ 2.614,84

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 13.510,00

Η  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  τ ι μ ή  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  μ ε τ ά  α π ό  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  έ κ α ν ε  η
Υ π η ρ ε σ ί α  σ τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ι μ έ ς  ε μ π ο ρ ί ο υ  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  ε ί δ ο ς .

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθ  ρο 1ο :     Αντικείμενο υπηρεσίας  
Η παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  μεταφορά  αποκομιδής  των  απορριμμάτων  με  φορτηγό

δημοσίας χρήσης (Δ.Χ.)  από την πλατεία Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την πλατεία αγίου
Αντρέα  και  την  πλατεία  Σταυρού  Ιουλίδας  και  την  διάθεση  τους  σε  κεντρικό  σημείο  συλλογής
απορριμμάτων του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα στον οικισμό της Ιουλίδας. 

Άρθρο 2  ο :     Ισχύουσες διατάξεις  

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)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α/18)  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -
Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 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) «Διαχείριση,  έλεγχος και  εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
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 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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις,   

 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 Διαύγεια" και άλλες 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 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 Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 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.

Άρθρο 3ο:

 Διάρκεια

Η ε ν  λ ό γ ω  υ π η ρ ε σ ί α  θ α  π α ρ έ χ ε τ α ι  α π ό  τ η ν  0 1 η  Ι ο υ ν ί ο υ  2 0 1 9 ,  έ ω ς  κ α ι
τ η ν  3 0 η  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 9 .
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος  παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή
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εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Άρθρο 4ο:

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από την

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής

και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν

μετά  την  υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου,  σύμβασης  θα  επιλύονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται από

την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου,  στην  περίπτωση ωστόσο που  το  πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει  χρονικό  διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.
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Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

Άρθρο 5ο:

Χρημ  ατοδότηση της σύμβασης  

.Η δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  13.510,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, από την
ομότιτλη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018, με Κ.Α. 20.6277.0014, ποσού 10,00 €
και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 13.500,00 €.

Άρθρο 6ο:

Υποχρε  ώσεις αναδόχου  

Α. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται

και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  και  τις

αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της

αρμοδιότητάς τους  

β)  δεν  θα  ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της

σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Η μεταφορά θα γίνεται τουλάχιστον για 6 ημέρες την εβδομάδα, ενώ τις ημέρες αιχμής, οι οποίες θα

καθορίζονται από την υπηρεσία θα γίνεται 2 φορές ημερησίως – 7 ημέρες εβδομαδιαίως (πάντα σε

συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει φορτηγό Δημοσίας Χρήσης (ΔΧ).

  
Άρθρο 7ο:

Κήρυξη ο  ικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  
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1.  Ο  ανάδοχος,  με  την επιφύλαξη της  συνδρομής  λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά

έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που

είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη

περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία

που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για

παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά τη  λήξη  της  διάρκειας  της

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της

προβλεπόμενης  συνολικής  προθεσμίας  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με

αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο.

Άρθρο 8ο:

Τροπ  οποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
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Η Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Άρθρο 9ο:

Δικαίωμ  α μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται  στην  σχετική  παράγραφο  της  Διακήρυξης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10:

Παρακο  λούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο

δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης

των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11:

Παραλ  αβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο

ανάδοχος.
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους

όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων

υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 12

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση

των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή

προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να

είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε

ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  σχετική  παράγραφο  της

διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13

Λύση   της σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το διάστημα από 01/06/2019 έως 30/09/2019.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις  (3) μήνες είναι δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει

η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από  υπαιτιότητα του

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και

το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ 6η:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Η π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η  α φ ο ρ ά  σ τ ο ν  κ α θ α ρ ι σ μ ό  ο ι κ ι σ μ ο ύ  Ι ο υ λ ί δ α ς
( σ υ ν ο λ . ε π ι φ ά ν ε ι α ς  1 2 0  σ τ ρ . )  κ α ι  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  :  σ τ ο  κ α θ ά ρ ι σ μ α  χ ό ρ τ ω ν ,
α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η  ό λ ω ν  τ ω ν  α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν  α π ό  τ ο υ ς  δ η μ ό σ ι ο υ ς  χ ώ ρ ο υ ς
κ α θ ώ ς  κ α ι  τ α  ε γ κ α τ α λ ε λ ε ι μ μ έ ν α  κ τ ί ρ ι α - ο ι κ ό π ε δ α  ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν  τ ω ν
δ ρ ό μ ω ν ,  κ α θ α ρ ι σ μ ό  κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ ω ν  χ ώ ρ ω ν ,  α π ο κ ο μ ι δ ή  α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν  α π ό
κ ά δ ο υ ς  ( κ α λ α θ ά κ ι α  κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ ω ν  χ ώ ρ ω ν )  κ α ι  α σ β έ σ τ ω μ α  τ ω ν
π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν  π λ α κ ό σ τ ρ ω τ ω ν ,  μ ε  σ κ ο π ό  τ η ν  σ υ ν τ ή ρ η σ η  τ η ς  κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς
κ α ι  τ η ς  ε υ π ρ ε π ο ύ ς  ε ι κ ό ν α ς  τ ο υ  ο ι κ ι σ μ ο ύ  κ α ι  τ η ς  υ γ ε ί α ς  τ ω ν  κ α τ ο ί κ ω ν .

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 
.α)Καθαρισμός-σκούπισμα του Οικισμού Ιουλίδας (δρόμοι, πλατείες, μνημεία, παιδικές χαρές) από

πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώματα ζώων και πτη-
νών),
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β)αποψίλωση χόρτων- κλαδονομή, ανάλογα με την περίοδο και την αναγκαιότητα, 

γ)ανανέωση χρώματος διαγραμμίσεων (άσπρισμα) όπου υπάρχουν - ασβεστόχρωση οδών, ξερολι-
θιών,

Τα  ασβεστώματα-ασπρίσματα  θα  γίνονται  οποιαδήποτε  ημερομηνία  υποδείξει  η  Αναθέτουσα
Αρχή κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής-προφορικής εντολής,

.Απομάκρυνση  όλων  των  απορριμμάτων  από  τους  δημόσιους  χώρους  (χαρτιά,  πλαστικά,
μπουκάλια,  αποτσίγαρα  κλπ).  Ο  ανάδοχος  θα  έχει  την  φροντίδα  για  την  μεταφορά  και
εναπόθεση των απορριμμάτων σε καθορισμένα, από την υπηρεσία του Δήμου, σημεία από τα
οποία θα μεταφερθούν με ευθύνη του ιδίου με τα χέρια ή με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς
(τροχοφόρο όχημα, μουλάρια ή γαϊδούρια) σε σημεία εντός του οικισμού που θα υποδείξει ο
Δήμος  για να τα μεταφέρει (ο Δήμος) στο ΧΑΔΑ.

.Αποκομιδή απορριμμάτων από τους κάδους (καλάθια) απορριμμάτων με ταυτόχρονη αλλαγή σα-
κούλας και καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά αν απαιτείται,  

 4. Συχνή και επιμελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων,

 5.  Επιμελή καθαρισμό της δημόσιας τουαλέτας που βρίσκεται πλησίον του Π.Π. Ιατρείου Κέας (θέση
Ροκομένο) και συγκεκριμένα:

α)καθημερινό καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των λεκανών  WC,  των καλυμμάτων των και
των νιπτήρων, τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην ημέρα την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και
τουλάχιστον μία φορά ,καθημερινά, τους λοιπούς μήνες,

β)καθημερινό άδειασμα, καθάρισμα, πλύσιμο των δοχείων χάρτου, απορριμμάτων κτλ., και αλλαγή
σακούλας αποκομιδής των απορριμμάτων-χάρτου, τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην ημέρα την υψη-
λή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και τουλάχιστο μία φορά, καθημερινά, τους λοιπούς μήνες,

γ)τοπικό καθάρισμα και πλύσιμο των τοιχών, θυρών, θηκών, χειρολαβών, καθρεπτών και των πι-
γκάλ τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και τουλάχι-
στον μία φορά την εβδομάδα τους λοιπούς μήνες.

δ)σάρωση και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων, τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην ημέρα την
υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)  και τουλάχιστον μία φορά ,καθημερινά, τους λοιπούς μήνες,

ε)συχνό γέμισμα των θηκών κρεμοσάπουνου ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται ως εξής:
Όλη την περίοδο (από 01/7 έως 30/9) θα καθαρίζουν 2 άτομα μαζί και στις 2 ζώνες, καθημερινά (7 
ημέρες την εβδομάδα) και ιδιαίτερα:
στην ΖΩΝΗ Α 7:00-10:00 και 17:00-19:00 και
στην ΖΩΝΗ Β 10:00-13:00*

*Θα δοθεί σχεδιάγραμμα στον Ανάδοχο με τις ΖΩΝΕΣ.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από 01/07/2019 έως  30/09/2019.

Τα  υλικά  και  εργαλεία  καθαριότητας  (σκούπες,  καρότσια,  πλαστικές  σακούλες  συλλογής
απορριμμάτων,  κλπ)  υλικά  ασπρίσματος-βαψίματος,  εργαλεία  που  απαιτούνται  για  τις  εργασίες
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αποψίλωσης-κλαδονομής  (χορτοκοπτικά,  φτυάρια,  πριόνια,  τσάπες,  σκάλες,  κλπ),  είναι  στις
υποχρεώσεις του εργολάβου. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  εννέα  χιλιάδων
επτακόσια  ογδόντα  ευρώ (9.780,00€),  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  θα  χρηματοδοτηθεί  από
ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0017 στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2018
με ποσό 10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 με ποσό 9.770,00€

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του άρθρου 68
“Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό
σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. 

Πρ οϋπ ολ ογ ι σμ ός  μ ελ έτ η ς

Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΙΜΗ

Π α ρ ο χ ή  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  κ α θ α ρ ι σ μ ο ύ
ο ι κ ι σ μ ο ύ  Ι ο υ λ ί δ α ς

7.887,10

ΣΥΝΟΛΟ 7.887,10

ΦΠΑ 1.892,90

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 9.780,00

Η  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  τ ι μ ή  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  μ ε τ ά  α π ό  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  έ κ α ν ε  η
Υ π η ρ ε σ ί α  σ τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ι μ έ ς  ε μ π ο ρ ί ο υ  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  ε ί δ ο ς .

Ε      Ι Δ      Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Άρ  θρο 1ο :     Αντικείμενο υπηρεσίας  
Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό οικισμού Ιουλίδας και συγκεκριμένα : στο καθάρισμα

χόρτων,  απομάκρυνση  όλων  των  απορριμμάτων  από  τους  δημόσιους  χώρους  καθώς  και  τα
εγκαταλελειμμένα  κτίρια-οικόπεδα  εκατέρωθεν  των  δρόμων, καθαρισμό  κοινόχρηστων  χώρων,
αποκομιδή  απορριμμάτων  από  κάδους  (καλαθάκια  κοινόχρηστων  χώρων)  και  ασβέστωμα  των
παραδοσιακών πλακόστρωτων, με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας
του οικισμού και της υγείας των κατοίκων.

Άρθρο   2ο :     Ισχύουσες διατάξεις  
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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)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α/18)  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -
Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 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) «Διαχείριση,  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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις,   

 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 Διαύγεια" και άλλες 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 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 Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
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 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.

Άρθρο 3ο:

 Διάρκεια

Η ε ν  λ ό γ ω  υ π η ρ ε σ ί α  θ α  π α ρ έ χ ε τ α ι  α π ό  τ η ν  0 1 η  Ι ο υ λ ί ο υ  2 0 1 9 ,  έ ω ς  κ α ι
τ η ν  3 0 η  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 9 .

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος  παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Άρθρο 4ο:

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από την

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής

και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
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μετά  την  υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου,  σύμβασης  θα  επιλύονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται από

την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου,  στην  περίπτωση ωστόσο που  το  πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει  χρονικό  διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

Άρθρο 5ο:

Χρη  ματοδότηση της σύμβασης  

.Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  των εννέα χιλιάδων επτακόσια
ογδόντα ευρώ (9.780,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και
θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0017 στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2018 με ποσό 10,00€ και τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 με ποσό 9.770,00€

Άρθρο 6ο:

Υποχ  ρεώσεις αναδόχου  

Α. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται

και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  και  τις

αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της
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αρμοδιότητάς τους  

β)  δεν  θα  ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της

σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

.α)Καθαρισμός-σκούπισμα του Οικισμού Ιουλίδας (δρόμοι, πλατείες, μνημεία, παιδικές χαρές) από
πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώματα ζώων και πτη-
νών),

β)αποψίλωση χόρτων- κλαδονομή, ανάλογα με την περίοδο και την αναγκαιότητα, 

γ)ανανέωση χρώματος διαγραμμίσεων (άσπρισμα) όπου υπάρχουν - ασβεστόχρωση οδών, ξερολι-
θιών,

Τα  ασβεστώματα-ασπρίσματα  θα  γίνονται  οποιαδήποτε  ημερομηνία  υποδείξει  η  Αναθέτουσα
Αρχή κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής-προφορικής εντολής,

.Απομάκρυνση  όλων  των  απορριμμάτων  από  τους  δημόσιους  χώρους  (χαρτιά,  πλαστικά,
μπουκάλια,  αποτσίγαρα  κλπ).  Ο  ανάδοχος  θα  έχει  την  φροντίδα  για  την  μεταφορά  και
εναπόθεση των απορριμμάτων σε καθορισμένα, από την υπηρεσία του Δήμου, σημεία από τα
οποία θα μεταφερθούν με ευθύνη του ιδίου με τα χέρια ή με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς
(τροχοφόρο όχημα, μουλάρια ή γαϊδούρια) σε σημεία εντός του οικισμού που θα υποδείξει ο
Δήμος  για να τα μεταφέρει (ο Δήμος) στο ΧΑΔΑ.

.Αποκομιδή απορριμμάτων από τους κάδους (καλάθια) απορριμμάτων με ταυτόχρονη αλλαγή σα-
κούλας και καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά αν απαιτείται,  

 4. Συχνή και επιμελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων,

 5.  Επιμελή καθαρισμό της δημόσιας τουαλέτας που βρίσκεται πλησίον του Π.Π. Ιατρείου Κέας (θέση
Ροκομένο) και συγκεκριμένα:

α)καθημερινό καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των λεκανών  WC,  των καλυμμάτων των και
των νιπτήρων, τουλάχιστον δυό φορές μέσα στην ημέρα την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και
τουλάχιστον μία φορά ,καθημερινά, τους λοιπούς μήνες,

β)καθημερινό άδειασμα, καθάρισμα, πλύσιμο των δοχείων χάρτου, απορριμμάτων κτλ., και αλλαγή
σακούλας αποκομιδής των απορριμμάτων-χάρτου, τουλάχιστον δυό φορές μέσα στην ημέρα την υψη-
λή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και τουλάχιστο μία φορά, καθημερινά, τους λοιπούς μήνες,
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γ)τοπικό καθάρισμα και πλύσιμο των τοιχών, θυρών, θηκών, χειρολαβών, καθρεπτών και των πι-
γκάλ τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και τουλάχι-
στον μία φορά την εβδομάδα τους λοιπούς μήνες.

δ)σάρωση και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων, τουλάχιστον δυό φορές μέσα στην ημέρα την
υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)  και τουλάχιστον μία φορά ,καθημερινά, τους λοιπούς μήνες,

ε)συχνό γέμισμα των θηκών κρεμοσάπουνου ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται ως εξής:

Ολη την περίοδο (από 01/7 έως 30/9) θα καθαρίζουν 2 άτομα μαζί και στις 2 ζώνες, καθημερινά (7 
ημέρες την εβδομάδα) και ιδιαίτερα:
στην ΖΩΝΗ Α 7:00-10:00 και 17:00-19:00 και
στην ΖΩΝΗ Β 10:00-13:00*

*Θα δοθεί σχεδιάγραμμα στον Ανάδοχο με τις ΖΩΝΕΣ.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από 01/07/2019 έως  30/09/2019.

Τα  υλικά  και  εργαλεία  καθαριότητας  (σκούπες,  καρότσια,  πλαστικές  σακούλες  συλλογής
απορριμμάτων,  κλπ)  υλικά  ασπρίσματος-βαψίματος,  εργαλεία  που  απαιτούνται  για  τις  εργασίες
αποψίλωσης-κλαδονομής  (χορτοκοπτικά,  φτυάρια,  πριόνια,  τσάπες,  σκάλες,  κλπ),  είναι  στις
υποχρεώσεις του εργολάβου. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
  

Άρθρο 7ο:

Κήρυξη οι  κονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

1.  Ο  ανάδοχος,  με  την επιφύλαξη της  συνδρομής  λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά

έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που

είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη

περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία

που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για

παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά τη  λήξη  της  διάρκειας  της

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
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ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της

προβλεπόμενης  συνολικής  προθεσμίας  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με

αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο.

Άρθρο 8ο:

Τροπο  ποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Άρθρο 9ο:

Δικα  ίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται  στην  σχετική  παράγραφο  της  Διακήρυξης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
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που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10:

Παρ  ακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο

δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης

των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11:

Παρα  λαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο

ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους

όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων

υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
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Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 12

Απόρριψη π  αραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση

των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή

προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να

είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε

ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  σχετική  παράγραφο  της

διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13

Λύση τη  ς σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το διάστημα από  01/07/2019 έως  30/09/2019

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει

η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα
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της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από  υπαιτιότητα του

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και

το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Ο Μ Α Δ Α 7 η : Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο ΤΑΦ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό των νεκροταφείων νήσου Κέας (Ιουλίδας (2.719,24
τ.μ.),  Κορησσίας  (755,78  τ.μ.),  Βουρκαρίου  (506,33  τ.μ.)  με  σκοπό  την  συντήρηση  της
καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας τους. Συμπεριλαμβάνονται οι δρόμοι που οδηγούν στα
νεκροταφεία  (Από  βρύση  Κουρέντι  έως  Λέοντα  Ιουλίδας,  Περίπτερο  Ξέστερνου  έως
νεκροταφείο  Κορησσίας,  ακίνητο  Μαθιού  έως  νεκροταφείου  Βουρκαρίου  και  ακίνητο
Δαλαρέτου  έως  νεκροταφείο  Βουρκαρίου).  Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  ο  καθαρισμός  του
μονοπατιού πριν το Πάσχα και τέλος Ιουνίου από Λέοντα έως Βενιαμίν.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
 Κλάδεμα-Ευπρεπισμός δέντρων το μήνα Φεβρουάριο (που θα γίνει άπαξ),
 Αποψίλωση των χόρτων εντός χώρων νεκροταφείων και δρόμων από τις εν γένει περιο-

χές αυτών και μεταφορά σκουπιδιών (τρεις φορές τον χρόνο)
 Καθαρισμός, σκούπισμα των εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών μία φορά την εβδο-

μάδα (όχτες των νεκροταφείων και συγκέντρωση των απορριμμάτων). 
 Ασβέστωμα των :

Α) εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων)
Β) Κορμοί των δέντρων σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους
πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, πριν από τη περίοδο του Πάσχα, στις αρχές Ιουλίου και στις
Αρχές Σεπτεμβρίου.

 Καθαρισμός του μονοπατιού Λέοντα έως βρύση Βενιαμίν στα τέλη Μαΐου.
 Διαμόρφωση του νεκροταφείου-Χωματουργικές εργασίες.
 Αρίθμηση-Σήμανση των τάφων και των οστεοφυλακείων

Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύνη
και μεταφορικό μέσο του εργολάβου. Απαιτούμενη προϋπόθεση είναι ο ανάδοχος εργολάβος να
διαθέτει ζώα (ημιόνους ή όνους) για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τους δρόμους
(λιθόστρωτα μονοπάτια) εντός των κοιμητηρίων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα, βενζινοκίνητο φυσητήρα και ψεκαστήρα για ασβέστωμα.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος και ξεκινά από 16/07/2019.

Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες,
είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
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Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων  χιλιάδων
διακοσίων  εξήντα  ευρώ  (14.260,00€),  συμπ.  Φ.Π.Α.  (24%),  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους
πόρους  και  συγκεκριμένα από τον  ΚΑ.  45.6279.0008   του προϋπολογισμού οικ.έτους  2018,
ποσού 10,00€,  από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμό οικ. Έτους 2019 ποσό 6.530,00€ και
από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμό οικ.έτους 2020 ποσό 7.720,00€ 

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 του ΠΔ 80/16
και του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010
(Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις  εργασιακές
σχέσεις.

Πρ οϋπ ολ ογ ι σμ ός  μ ελ έτ η ς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.
(πλέον ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ
(πλέον ΦΠΑ)

1 Κλάδεμα (που θα γίνει 
άπαξ), ευπρεπισμός των 
δέντρων

(ημ/έτος) 1
700,00 700,00

2 Αποψίλωση  των  χόρτων
από  τις  εν  γένει  περιοχές
των κοιμητηρίων

(ημ/έτος) 3
466,67 1.400,00

3 Καθαρισμός,  σκούπισμα
των  εσωτερικών  δρόμων
και  των πεζουλιών (όχτες
των  κοιμητηρίων  και  συ-
γκέντρωση  των  απορριμ-
μάτων  και  απομάκρυνση
των απορριμμάτων με με-
ταφορικό  μέσο  του  εργο-
λάβου

(ημ/εβδ)
(ημ/έτος)

1
52 100,00 5.200,00

4 Καθαρισμός μονοπατιού 
Λέοντα

(ημ/έτος) 1 100 100

5 Ασβέστωμα (ημ/έτος) 4 400,00 1.600,00
6 Διαμόρφωση του 

νεκροταφείου-
Χωματουργικές εργασίες

Χωματουργι
κές εργασίες

1.500,00 1.500,00

7 Αρίθμηση-Σήμανση  των
τάφων  και  των  οστεοφυ-
λακείων

Κατ΄
αποκοπή 1000,00 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 11.500,00
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ΦΠΑ 24% 2.760,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.260,00

Η  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  τ ι μ ή  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  μ ε τ ά  α π ό  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  έ κ α ν ε  η
Υ π η ρ ε σ ί α  σ τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ι μ έ ς  ε μ π ο ρ ί ο υ  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  ε ί δ ο ς .

Ε      Ι Δ Ι Κ      Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Άρθρο 1ο :   Αντικείμενο υπηρεσίας  
Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό των νεκροταφείων νήσου Κέας (Ιουλίδας (2.719,24

τ.μ.), Κορησσίας (755,78 τ.μ.), Βουρκαρίου (506,33 τ.μ.) με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και
της ευπρεπούς εικόνας τους.

Άρ  θρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις  

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)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α/18)  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -
Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 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) «Διαχείριση,  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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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», 
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 του ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις,   

 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 Διαύγεια" και άλλες 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 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 Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 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.

Άρθρο 3ο:

 Διάρκεια

Η ε ν  λ ό γ ω  υ π η ρ ε σ ί α  θ α  π α ρ έ χ ε τ α ι  α π ό  τ η ν  1 6 η  Ι ο υ λ ί ο υ  2 0 1 9  κ α ι  γ ι α  1
έ τ ο ς .
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος  παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.
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Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Άρθρο 4ο:

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από την

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής

και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν

μετά  την  υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου,  σύμβασης  θα  επιλύονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται από

την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου,  στην  περίπτωση ωστόσο που  το  πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει  χρονικό  διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.
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Άρθρο 5ο:

Χρημ  ατοδότηση της σύμβασης  

.Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων  χιλιάδων διακοσίων
εξήντα ευρώ (14.260,00€), συμπ. Φ.Π.Α. (24%), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα
από τον ΚΑ. 45.6279.0008  του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018, ποσού 10,00 €,  από τον αντίστοιχο ΚΑ
του προϋπολογισμό οικ.έτους  2019  ποσό 6.530,00  € και  από τον  αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμό
οικ.έτους 2020 ποσό 7.720,00 € 

Άρθρο 6ο:

Υποχρ  εώσεις αναδόχου  

Α. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται

και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  και  τις

αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της

αρμοδιότητάς τους  

β)  δεν  θα  ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της

σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
 Κλάδεμα-Ευπρεπισμός δέντρων το μήνα Φεβρουάριο (που θα γίνει άπαξ),
 Αποψίλωση των χόρτων εντός χώρων νεκροταφείων και δρόμων από τις εν γένει περιο-

χές αυτών και μεταφορά σκουπιδιών (τρεις φορές τον χρόνο)
 Καθαρισμός, σκούπισμα των εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών μία φορά την εβδο-

μάδα (όχτες των νεκροταφείων και συγκέντρωση των απορριμμάτων). 
 Ασβέστωμα των :

Α) εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων)
Β) Κορμοί των δέντρων σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους
πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, πριν από τη περίοδο του Πάσχα, στις αρχές Ιουλίου και στις
Αρχές Σεπτεμβρίου.

 Καθαρισμός του μονοπατιού Λέοντα έως βρύση Βενιαμίν στα τέλη Μαΐου.
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 Διαμόρφωση του νεκροταφείου-Χωματουργικές εργασίες.
 Αρίθμηση-Σήμανση των τάφων και των οστεοφυλακείων

Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύνη
και μεταφορικό μέσο του εργολάβου. Απαιτούμενη προϋπόθεση είναι ο ανάδοχος εργολάβος να
διαθέτει ζώα (ημιόνους ή όνους) για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τους δρόμους
(λιθόστρωτα μονοπάτια) εντός των κοιμητηρίων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα, βενζινοκίνητο φυσητήρα και ψεκαστήρα για ασβέστωμα.

Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες,

είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

  
Άρθρο 7ο:

Κήρ  υξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

1.  Ο  ανάδοχος,  με  την επιφύλαξη της  συνδρομής  λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά

έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που

είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη

περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία

που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για

παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά τη  λήξη  της  διάρκειας  της

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της

προβλεπόμενης  συνολικής  προθεσμίας  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της
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συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με

αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο.

Άρθρο 8ο:

Τρο  ποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Άρθρο 9ο:

Δικα  ίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται  στην  σχετική  παράγραφο  της  Διακήρυξης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10:

Παρ  ακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή
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παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο

δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης

των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11:

Παραλ  αβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο

ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους

όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων

υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 12

Από  ρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση

των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή

προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να

είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε

ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  σχετική  παράγραφο  της

διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13

Λύσ  η της σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το διάστημα από  16/07/2019 και για 1 έτος.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις  (3) μήνες είναι δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει

η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από  υπαιτιότητα του

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και

το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 
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3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1 Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων 44.640,00€

2 Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας 24.800,00€

3 Καθαρισμός Δημοτικών Σφαγείων 17.980,00€

4 Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας 14.260,00€

5 Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας Κέας 9.780,00€

6 Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης
Κορησσίας-Γιαλισκαρίου – Βουρκαρί-

ου

16.300,00€

7 Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμ-
μάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του

Δήμου Κέας

13.510,00€

-Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την  προμήθεια  των  ειδών  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους  όρους της  υπ΄ αριθμ. .....................  μελέτης  και  βάσει  αυτής
καταθέτω την προσφορά μου.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει  για διάστημα 120 ημερών από την  επομένη της διενέργειας  του
διαγωνισμού.

Κέα,        /        / 2018

     
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ
Πόλη ΚΕΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 84002
Τηλέφωνο 228836000
Φαξ 2288022811
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.athanasopoulou@kea.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωάννα Αθανασοπούλου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kea.gr
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου: τηλ.2288360023.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  ηλεκτρονική  ανοικτή  διαδικασία.  Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έχει προϋπολογισθεί στο
σύνολο των εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (141.270,00 €), συμπ/νου ΦΠΑ
24%. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει  τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού
έτους  2018 και  θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  στους  αντίστοιχους  ΚΑ  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους  2019 και στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2020 αναλυτικά ως εξής : 

 Κ.Α. 10.6274.0009 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00 €, τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους  2019 ποσού  14.745,66 € και  τον αντίστοιχο ΚΑ έτους  2020 ποσού  2.939,14 € (σύνολο
δαπάνης: 17.694,80€)

 Κ.Α. 15.6274.0008 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00 €, τον αντίστοιχο

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kea.gr/
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ΚΑ έτους  2019 ποσού  19.706,00 € και  τον αντίστοιχο ΚΑ έτους  2020 ποσού  3.943,20 € (σύνολο
δαπάνης: 23.659,20€)

 Κ.Α.  60.6274.0001 “Καθαρισμός  Κέντρου  Κοινότητας” έτους  2018 με  ποσό  10,00  €, τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους  2019 ποσού  2.728,33€ και  τον αντίστοιχο ΚΑ έτους  2020 ποσού  547,67 €
(σύνολο δαπάνης: 3.286,00€)

 Κ.Α.  30.6279.0020 “Παροχή  υπηρεσίας  για  τον  καθαρισμό  παραλιών”  έτους  2018 με  ποσό
10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 24.790,00€ (σύνολο δαπάνης: 24.800,00€)

 Κ.Α. 70.6279.0019 “Καθαρισμός και επίβλεψη νέων σφαγείων” έτους 2018 με ποσό 10,00€, τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 11.980,00€ και  τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού  5.990,00€
(σύνολο δαπάνης: 17.980,00€)

 Κ.Α. 70.6279.0020 “Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας – Βουρκαρίου” έτους 2018
με ποσό 10,00€, τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 10.860,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020
ποσού 5.430,00€ (σύνολο δαπάνης: 16.300,00€)

 Κ.Α. 20.6277.0014 “Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων” έτους 2018 με ποσό 10,00€ και τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 13.500,00€ (σύνολο δαπάνης: 13.510,00€)

 Κ.Α.  20.6279.0018  “Καθαρισμός  οικισμού  Ιουλίδας”  έτους  2018 με  ποσό  10,00€  και  τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 9.770,00€ (σύνολο δαπάνης: 9.780,00€)

 Κ.Α. 45.6279.0008 “Καθαρισμός νεκροταφείων”  έτους 2018 με ποσό 10,00€, τον αντίστοιχο ΚΑ
έτους  2019 ποσού  6.530,00€  και  τον  αντίστοιχο  ΚΑ  έτους  2020 ποσού  7.720,00€ (σύνολο
δαπάνης: 14.260,00€)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  σύναψη μίας ή περισσοτέρων εκ των εργολαβιών  καθαριότητας
που περιγράφονται  παρακάτω,  με  τους  ακόλουθους  κωδικούς  του Κοινού Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV):

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

«Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου
Κέας»

CPV:90511000-2 “Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων”

2

Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου

CPV: 90910000-9 “Υπηρεσίες καθαρισμού”

3
«Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας Κέας»

CPV: 90910000-9 “Υπηρεσίες καθαρισμού”

4
«Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας»

CPV: 98371111-5 “Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου”

5 «Καθαρισμός Σφαγείων Δήμου Κέας»
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CPV: 90911200-8 “Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

6
«Καθαρισμός Παραλιών»

CPV: 90680000-7 “Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας”

7
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων»

CPV: 90911200-8 “Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα-ομάδες:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

2η  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

3η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

4η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

5η ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

6η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

7η Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

Προσφορές υποβάλλονται για για ένα ή και για όλα τα τμήματα-ομάδες, ως αυτά προσδιορίζονται
στην με αριθ. 4204/2018 Μελέτη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια
εβδομήντα ευρώ (141.270,00 €), συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  ορίζεται διαφορετικά για κάθε υπηρεσία και τίθεται εν ισχύ
κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 20/03/2019-19/3/2020

(ετήσια)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 30/04/2019-07/10/2019

(161 ημέρες)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 02/05/2019-01/05/2019
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(ετήσια)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 10/05/2019-09/05/2020

(ετήσια)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

01/06/2019-30/09/2019

(122 ημέρες)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΙΟΥΛΙΔΑΣ  ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ

01/07/2019-30/09/2019

(92 ημέρες)

Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ω Ν  Δ Η -
Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

16/07/2019-15/07/2020

(ετήσια)

 

Η  σύμβαση  υπογράφεται  το  αργότερο  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
ειδοποίηση του Δήμου προς τον ανάδοχο προμηθευτή. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί
ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, καθώς ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης. 

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:

·1 του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

·2 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

·3 του ν. 4250/2014 (Α' 74)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

·4 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», 

·5 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

·6 του  ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

·7 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ,

·8 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
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·9 του  άρθρου  39  του  Ν.4488/2017  “Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  Δημοσίου  και  λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις,  ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις.”

·10 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

·11 του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

·12 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

·13 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

·14 του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”, 

·15 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, 

·16 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

·17 του Ν.4555/2018 (Α' 133) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

·18 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

·19 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
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ,

·20 του Ν.4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις”,

·21 την  με  αριθ.  …../2018 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Έγκρισης  των  Τεχνικών
Προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού. 

·22 τις υπ'αριθμ........................./2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,

·23 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.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής των  προσφορών  είναι  η  7η  Δεκεμβρίου  2018  ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:30.

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος,  την 12η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.(τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
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1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  htp  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου θα λάβει μοναδικό Συστημικό Αριθμό .

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η  προκήρυξη,  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.
3861/2010,  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  htp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Υποχρέωση  δημοσίευσης  περίληψης  της  παρούσας  Διακήρυξης  σε  τοπική  εφημερίδα όπως
προβλέπεται προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23 της Απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 (ΦΕΚ
185/93 ΤΕΥΧΟΣ Β’:Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ισχύς υποχρέωσης έως 1
Ιανουαρίου 2021).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.kea.gr

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων:

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή (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).

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 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 τους
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.

http://www.kea.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η Προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: .......................... )
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά (Τεχνική Μελέτη)
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και  όλες οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται  με τη χρήση της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr ,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από
εγγεγραμμένους   στο σύστημα οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των  αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/


20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (πχ αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε)
το  ποσό  που  καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διεύθυνση  του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από
απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  της  παρούσας  παραγράφου  και  έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων,  συμπεριλαμβανομένων και  των προσωρινών συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης του Τμήματος ή του συνόλου των
τμημάτων για το οποίο κατατίθεται προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικά  τα  απαιτούμενα  ποσά  της  εγγύησης  συμμετοχής  ανά  είδος  συμμετοχής  έχουν  ως
ακολούθως:

ΟΜΑΔ
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ (€)

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

1η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 36.000,00 720,00

2η  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ
20.000,00 400,00

3η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΣΦΑΓΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ

14.500,00 290,00

4η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ

ΖΩΝΗΣ
13.145,16 262,90

5η ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΟΙΚΙΣΜΟ
ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

10.895,16 217,90

6η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

7.887,10 157,74

7η Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α -

Φ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ
11.500,00 230,00
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους : 

α)  συμμετοχή σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται  στο άρθρο 2  της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις  υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 Εάν  η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  ορίζεται  ότι  στις
περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2.  α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την
εθνική νομοθεσία ,

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  γνωρίζει  ή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής:  αα)  τρεις  (3)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο
(2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. (άρθρο 39, Ν.4488/17).
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 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. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική  διαχείριση από εκκαθαριστή  ή  από το δικαστήριο  ή έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε
εθνικές  διατάξεις  νόμου.  Η αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο
οποίος  βρίσκεται  σε  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, 

(γ)  υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις  που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι  ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο
πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ)  εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του,  για  το οποίο του επιβλήθηκε  ποινή που του στερεί  το δικαίωμα συμμετοχής  σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

Ειδικά  για  τις  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή/  και  φύλαξης  ως  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010: “Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις
υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος
τους,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα δύο (2)  ετών πριν  από τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  της
προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)  διενεργηθέντες  ελέγχους.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να
αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
ή/και  φύλαξης:  αα)  οι  οποίες  έχουν  κηρυχθεί  έκπτωτες  κατ’  εφαρμογή  της  παραγράφου  7  του
παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της
λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170)
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
της προσφοράς.” 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του,  είτε  πριν  είτε  κατά  τη  διαδικασία,  σε  μία  από  τις  ως  άνω  περιπτώσεις.  Εάν  η  περίοδος
αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  ορίζεται  ότι  στις  ως άνω περιπτώσεις
(2.2.3.3.) η περίοδος αυτή ανέρχεται σε  τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,  ο εν λόγω οικονομικός  φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος.  Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,  γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από τη  συμμετοχή σε  διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.3.8. Ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός  φορέας ενημερώθηκε  σχετικά με  το ακριβές  ποσό που οφείλεται  λόγω αθέτησης  των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
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κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2
του  άρθρου  73  ν.  4412/2016,  πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφοράς.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της
προμήθειας.   Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται  να είναι  εγγεγραμμένοι  σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .

2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή
τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν το κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους  ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται α. κατά την υποβολή της προσφοράς, β.
κατά την  υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και γ.  κατά τη  σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει  τη δυνατότητα να λαμβάνει  τα πιστοποιητικά ή τις

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή  σύστημα  προεπιλογής.  Η
δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου,  όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται  από αρμόδια δικαστική  ή διοικητική  αρχή του
κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην  παράγραφο  λόγοι
αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος  είναι  ανώνυμη  εταιρία  .  [Εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  οι  εταιρείες  που  είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας,  το  πολύ  τριάντα  εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
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Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό
των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που
έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της
δεν  έχει  ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον
1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα
με  την  τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί
δεν της είναι γνωστοί.

Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  υπεισέρχεται  στην  κρίση  της  ως  άνω  αιτιολογίας.  Δύναται,  ωστόσο,  να
αποδείξει  τη  δυνατότητα  υποβολής  της  κατάστασης  μετόχων,  και  μόνο  στην  περίπτωση  αυτή  η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και

δ)  για  την  παράγραφο 2.2.3.9.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου  2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας) προσκομίζουν   πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης έκδοσης το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016,  µε  το  οποίο  πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  αφετέρου  το  ειδικό
επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
µπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  µέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφεροµένου  ενώπιον  αρµόδιας
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συµβολαιογράφου  ή  αρµόδιου  επαγγελµατικού  ή  εµπορικού
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι
δεν  τηρείται  τέτοιο  µητρώο και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του
αντικειµένου  της  υπό  ανάθεση  σύµβασης.  Οι  εγκατεστηµένοι  στην  Ελλάδα  οικονοµικοί  φορείς
προσκοµίζουν:

- Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Β.3.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,
συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του
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διαγωνιζομένου).  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4.Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις  ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII
του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και  η  κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά τεκμήριο  καταλληλότητας
όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες  καλύπτει  ο  επίσημος  κατάλογος  ή  το
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι  εγγεγραμμένοι  σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται  από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει
γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί  σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων.  Το  πιστοποιητικό
αποστέλλεται  στην  αναθέτουσα  αρχή  μέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  υποβολή  του
αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να
προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.

β) για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών  Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»  οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή/και
φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις
της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι  θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη προσφορά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).   
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2.4   Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών                

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης,
για μέρος ή το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ψηφιακά 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.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/
Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για  τη συμμετοχή στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής
Απόφασης  αριθμ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ 2677/Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη   «Οικονομική  Προσφορά» στον  οποίο   περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
ν.  4412/16  .  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



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά
συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται
από  τον  προσφέροντα.   Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

2.4.2.5. Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  .pdf  και  εφόσον  έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν  εκδοθεί  από ιδιωτικούς  φορείς  και  δεν  φέρουν  επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και   τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostlle). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία
και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα
προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε  αντίγραφα  των
πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν  το   σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί,  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή
αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
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Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H  τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει  όλες τις  απαιτήσεις  και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί  από την αναθέτουσα  αρχή με  το κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές”  του
Παραρτήματος   Ι  της  Διακήρυξης, περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και
προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /  Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της διακήρυξης: 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1 Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων 44.640,00€

2 Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας 24.800,00€

3 Καθαρισμός Δημοτικών Σφαγείων 17.980,00€

4 Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας 14.260,00€

5 Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας Κέας 9.780,00€

6 Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-
Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου

16.300,00€

7 Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον
οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας

13.510,00€

[Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα  ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην
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επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.

Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ΕΥΡΩ  ή  που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την  επιφύλαξη  της  παρ.  4  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο
μέρος Β  του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Οι  συμμετέχουσες  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή φύλαξης  (εργολάβοι),  επί  ποινή
αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς
τους. 

Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους,
των  αναλωσίμων,  του  εργολαβικού  τους  κέρδους  και  των  νόμιμων  υπέρ  Δημοσίου  και  τρίτων
κρατήσεων.  Επιπροσθέτως,  υποχρεούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  αντίγραφο  της
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι.

Στην  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει  να  επιλέγεται  με  σαφήνεια  ο  τρόπος  πληρωμής  που
περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  120
ημερών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα της διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός αν  η αναθέτουσα αρχή κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους,  εφόσον τους ζητηθεί  πριν  την πάροδο του ανωτέρω
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.  Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H  αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και  συγκεκριμένα στις  παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί  όροι  υποβολής προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών),  2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς),  2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,  τρόπος σύνταξης και  υποβολής
οικονομικών  προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων. 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

στ) η  οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από τα  έγγραφα  της
παρούσης  διακήρυξης  και  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  αποσφράγιση  των   προσφορών   αρμόδιο  όργανο  της
Αναθέτουσας  Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 12η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.,

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην  αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους  όρους των εγγράφων της σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό για  την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών  που  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  ή/και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α
και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται  αλλά  τηρούνται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  την  οριστική  επίλυση  τυχόν
διαφορών  που  προκύψουν  από  την  ως  άνω  διαδικασία  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της
παρούσας. 
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των
προσφορών  με  βάση  το  οριζόμενο  με  την  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης  και  την  ανάδειξη  του
προσωρινού αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί  από τους οικονομικούς  φορείς  να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος  που
προτείνουν  στην  προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  δέκα  (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα
88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η  ανάθεση  γίνεται  :  με  τη  μεγαλύτερη  βαθμολογία
τεχνικής προσφοράς. Αν οι τεχνικές προσφορές έχουν την ίδια τιμή,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των  οικονομικών
φορέων.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο
3.4. της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -  Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»),  και  τον καλεί να υποβάλει μέσα σε χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως
είκοσι  (20)  ημέρες από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής   ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)  όλων
των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο  2.2.6.2.  της παρούσας διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3 της
διακήρυξης,  καθώς και  για  την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4
αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο,
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους
και  αποστέλλει  ενημερωτικό  ηλεκτρονικό  μήνυμα  σ’  αυτόν  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες. 



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Νοεμβρίου 2018

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος  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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,  δεν αποδεικνύονται οι
όροι  και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα με  τα άρθρα 2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4
(κριτήριο ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση  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. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει  ότι πληροί το κριτήριο ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2..

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
είκοσι  (20)  ημερών από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το  συμφωνητικό  έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
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υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές-Προσωρινή Διακστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής  κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,
δικαιούται  να  ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ  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 Δημοσίου, 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.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η  ΑΕΠΠ  αποφαίνεται  αιτιολογημένα  επί  της  βασιμότητας  των  προβαλλόμενων  πραγματικών  και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω 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 των αναθετουσών αρχών.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά 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.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η  παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,  σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης.  Το περιεχόμενό της είναι  σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση,  η επιστροφή της γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016, οι  διατάξεις  του ν.
4455/2018, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν  λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και  τους υπεργολάβους του ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016  από  υπεργολάβους  δεν  αίρει  την  ευθύνη  του  κυρίου
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αναδόχου.

4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη
χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή κάθε  αλλαγή  των
πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση  γνωστοποίηση της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την
ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των  τμημάτων  της  σύμβασης  είτε  από  τον  ίδιο,  είτε  από  νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2
της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο  ανάδοχος  προτίθεται  να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον,  προκειμένου  να  μην  αθετούνται  οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω
επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή  δύναται  να  απαιτήσει  την
αντικατάστασή  του,  κατά  τα  ειδικότερα  αναφερόμενα  στις  παρ.  5  και  6  του  άρθρου  131  του  ν.
4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της,  είτε χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  του  αρμοδίου  οργάνου,  είτε με  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής η οποία είναι αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης απόφασης περί  τροποποίησης
έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ποσού έως εκατόν
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες
συμβάσεις.  Στις  συμβάσεις  του  προηγούμενου  εδαφίου  εγκρίνει  τα  πρωτόκολλα  παραλαβής  με
αιτιολογημένη απόφασή της.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1.   Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ει-
δική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για πα-
ροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η παρακάτω κύρωση:
-ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλε-
πόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατι-
κής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλ-
λόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιο-
λογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και
με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί  να προσφύγει  κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης  υλικών),  6.4.  (Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –  αντικατάσταση),  μέσα  σε  ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

.6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την Επιτροπή παραλαβής
του αντικειμένου Δημοσίων Συμβάσεων παροχής γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2019  η οποία και
θα  εισηγείται   στο  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  για  όλα  τα  ζητήματα  που  αφορούν  στην
προσήκουσα  εκτέλεση όλων των όρων της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης
ως επόπτη με  καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της  υπηρεσίας.  Με την  ίδια  απόφαση  δύνανται  να
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα  καθήκοντα  του  επόπτη  είναι,  ενδεικτικά,  η  πιστοποίηση  της  εκτέλεσης  του  αντικειμένου  της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για  την  προσήκουσα  και  έγκαιρη  παραλαβή  των  υπηρεσιών  τηρείται  από  τον  ανάδοχο
ημερολόγιο  στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η
καθημερινή  απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα
στοιχεία  που σχετίζονται  με την εκτέλεση της σύμβασης.  Το ημερολόγιο συνυπογράφεται  από τον
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της
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σύμβασης  και  φυλάσσεται  στον  χώρο  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  ή  όταν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται διαφορετικά για κάθε υπηρεσία και τίθεται εν ισχύ κατόπιν
της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 20/03/2019-19/3/2020

(ετήσια)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 30/04/2019-07/10/2019

(161 ημέρες)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 02/05/2019-01/05/2019

(ετήσια)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ  ΖΩ-

ΝΗΣ

10/05/2019-09/05/2020

(ετήσια)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

01/06/2019-30/09/2019

(122 ημέρες)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ

01/07/2019-30/09/2019

(92 ημέρες)

Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ω Ν
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

16/07/2019-15/07/2020

(ετήσια)

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται
σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Αν  λήξει  η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης,  χωρίς  να  υποβληθεί
εγκαίρως  αίτημα  παράτασης  ή,  αν  λήξει  η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος .

Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

Η  Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
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για τις δημόσιες  συμβάσεις.  Στις  συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει  τα πρωτόκολλα
παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. 
Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο
ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών,  με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία θα πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις
διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και  την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των  υπηρεσιών  με  άλλες,  που  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή
προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας,
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

.

.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού

Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γενικά χαρακτηριστικά:
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη, να συνάψουμε εργολαβικές συμβάσεις για τις παρακάτω εργασίες :

1. Για μεταφορά της αποκομιδής των απορριμμάτων από τον οικισμό της πρωτεύουσας του Δή-
μου την Ιουλίδα, πρέπει να αναθέσουμε σε εργολάβο με το κατάλληλο όχημα την καθαριότητα και την
αποκομιδή των απορριμμάτων, εντός του παραδοσιακού οικισμού.

2.  Ο Δήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό ταμείο Σύρου για την καθα-
ριότητα & την συντήρηση των εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκα-
ρίου – Βουρκαρίου, η οποία πρέπει να ανατεθεί σε εργολάβο.

3. Για τον οικισμό Ιουλίδας, πρέπει να αναθέσουμε σε εργολάβο τις εργασίες, κλάδεμα δέντρων,
καθάρισμα χόρτων, καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους (καλα-
θάκια κοινόχρηστων χώρων) και ασβέστωμα των παραδοσιακών πλακόστρωτων.

4. Για το ασβέστωμα, το κλάδεμα δέντρων, την αποψίλωση χόρτων και τον καθαρισμό των τριών
νεκροταφείων, Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκαρίου, καθώς και των δρόμων που οδηγούν σε αυτά.

5. Για τον καθαρισμό των Δημοτικών Σφαγείων (σκούπισμα & πλύσιμο εσωτερικών & εξωτερικών
χώρων, συγκέντρωση και φόρτωση απορριμμάτων στους κάδους απορριμμάτων).

6. Για το καθαρισμό των παραλιών (συγκέντρωση και απομάκρυνση απορριμμάτων & τοποθέτη-
ση & αποξήλωση ομπρελών και διαδρόμων ΑΜεΑ, κλάδεμα δέντρων, αποψίλωση χόρτων).

Ειδικό  τερα χαρακτηριστικά:  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά  σε μία ή σε
περισσότερες ή σε όλες τις ομάδες των προς παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του προϋπολογισμού. 
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Α/Α ΜΕΛΕΤΗ

1

«Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου
Κέας»

CPV:90511000-2 “Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων”

2

Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου

CPV: 90910000-9 “Υπηρεσίες καθαρισμού”

3
«Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας Κέας»

CPV: 90910000-9 “Υπηρεσίες καθαρισμού”

4
«Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας»

CPV: 98371111-5 “Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου”

5
«Καθαρισμός Σφαγείων Δήμου Κέας»

CPV: 90911200-8 “Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

6
«Καθαρισμός Παραλιών»

CPV: 90680000-7 “Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας”

7
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων»

CPV: 90911200-8 “Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η δαπάνη για την  παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έχει προϋπολογισθεί στο  σύνολο των
εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (141.270,00 €),  συμπ/νου ΦΠΑ
24%.  Θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους  και θα  βαρύνει  τους  κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού  έτους  2018 και  θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  στους  αντίστοιχους  ΚΑ  του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2019 και  στους  αντίστοιχους  ΚΑ  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 αναλυτικά ως εξής : 
 Κ.Α. 10.6274.0009 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00 €, τον αντίστοιχο

ΚΑ έτους  2019 ποσού  14.745,66 € και  τον αντίστοιχο ΚΑ έτους  2020 ποσού  2.939,14 € (σύνολο
δαπάνης: 17.694,80€)

 Κ.Α. 15.6274.0008 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” έτους 2018 με ποσό 10,00 €, τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους  2019 ποσού  19.706,00 € και  τον αντίστοιχο ΚΑ έτους  2020 ποσού  3.943,20 € (σύνολο
δαπάνης: 23.659,20€)
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 Κ.Α.  60.6274.0001 “Καθαρισμός  Κέντρου  Κοινότητας” έτους  2018 με  ποσό  10,00  €, τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους  2019 ποσού  2.728,33€ και  τον αντίστοιχο ΚΑ έτους  2020 ποσού  547,67 €
(σύνολο δαπάνης: 3.286,00€)

 Κ.Α.  30.6279.0020 “Παροχή  υπηρεσίας  για  τον  καθαρισμό  παραλιών”  έτους  2018 με  ποσό
10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 24.790,00€ (σύνολο δαπάνης: 24.800,00€)

 Κ.Α. 70.6279.0019 “Καθαρισμός και επίβλεψη νέων σφαγείων” έτους 2018 με ποσό 10,00€, τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 11.980,00€ και  τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού  5.990,00€
(σύνολο δαπάνης: 17.980,00€)

 Κ.Α. 70.6279.0020 “Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας – Βουρκαρίου” έτους 2018
με ποσό 10,00€, τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 10.860,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020
ποσού 5.430,00€ (σύνολο δαπάνης: 16.300,00€)

 Κ.Α. 20.6277.0014 “Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων” έτους 2018 με ποσό 10,00€ και τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 13.500,00€ (σύνολο δαπάνης: 13.510,00€)

 Κ.Α.  20.6279.0018  “Καθαρισμός  οικισμού  Ιουλίδας”  έτους  2018 με  ποσό  10,00€  και  τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 9.770,00€ (σύνολο δαπάνης: 9.780,00€)

 Κ.Α. 45.6279.0008 “Καθαρισμός νεκροταφείων”  έτους  2018 με ποσό  10,00€, τον αντίστοιχο ΚΑ
έτους  2019 ποσού  6.530,00€  και  τον  αντίστοιχο  ΚΑ  έτους  2020 ποσού  7.720,00€ (σύνολο
δαπάνης: 14.260,00€)

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από την

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής

και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν

μετά  την  υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου,  σύμβασης  θα  επιλύονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται από

την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου,  στην  περίπτωση ωστόσο που  το  πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει  χρονικό  διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.
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Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 1  ο :     Ισχύουσες διατάξεις  

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)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α/18)  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -
Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -
Ρυθμίσεις  για  την  αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 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) «Διαχείριση, 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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115)  “Νέο  ασφαλιστικό  σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις  εργασιακές
σχέσεις ,   
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 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 Διαύγεια" και άλλες 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 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 Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 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.

Άρθρο 2ο:

 Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται διαφορετικά για κάθε υπηρεσία και τίθεται εν ισχύ κατόπιν

της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του χρονικού διαστήματος  παροχής της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες είναι  δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από
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υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Άρθρο 3ο:

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από την

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής

και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν

μετά  την  υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου,  σύμβασης  θα  επιλύονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται από

την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου,  στην  περίπτωση ωστόσο που  το  πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει  χρονικό  διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

Άρθρο 4ο:

Χρηματο  δότηση της σύμβασης  

 Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έχει προϋπολογισθεί στο σύνολο των εκατόν
σαράντα  ένα  χιλιάδες  διακόσια  εβδομήντα  ευρώ  (141.270,00  €),  συμπ/νου  ΦΠΑ  24%.  Θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018
και θα πρέπει να προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2019 και στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020
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Άρθρο 5ο:

Υποχρ  εώσεις αναδόχου  

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται

και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  και  τις

αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της

αρμοδιότητάς τους  

β)  δεν  θα  ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της

σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

  
Άρθρο 6ο:

Κή  ρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

1.  Ο  ανάδοχος,  με  την επιφύλαξη της  συνδρομής  λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά

έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που

είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη

περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία

που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για

παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά τη  λήξη  της  διάρκειας  της

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της

προβλεπόμενης  συνολικής  προθεσμίας  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με

αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο.

Άρθρο 7ο:

Τροποποίηση σύμβασης   κατά τη διάρκειά της  

Η Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Άρθρο 8ο:

Δικαίωμα   μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται  στην  σχετική  παράγραφο  της  Διακήρυξης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 9:

Πα  ρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο

δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης

των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10:

Παρα  λαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο

ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους

όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων

υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 11

Απόρριψ  η παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση

των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή

προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να

είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε

ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  σχετική  παράγραφο  της

διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 12

Λύση   της σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται διαφορετικά για κάθε Υπηρεσία Καθαριότητας και τίθεται εν ισχύ

κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
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Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρείς  (3) μήνες είναι δυνατή

εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από

τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την

υπηρεσία με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ 

.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  ii    και τη  
διαδικασία ανάθεσης

ii

       Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της   
(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: Δήμος Κέας
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6144
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΟΥΛΙΔΑ/ΚΕΑ/84002
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
- Τηλέφωνο: 2288360000
- Ηλ. ταχυδρομείο:i.athnasopoulou@kea.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  www.kea.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

http://www.kea.gr/
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CPV): [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020 :
CPV: 90911200-8 “Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων,  CPV: 90910000-9 “Υπηρεσίες
καθαρισμού”,  CPV:  98371111-5  “Υπηρεσίες  συντήρησης  νεκροταφείου”,  CPV:
90680000-7  “Υπηρεσίες  καθαρισμού  παραλίας”,  CPV:  90511000-2  “Υπηρεσίες
αποκομιδής απορριμμάτων”

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ .....................]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [7]
-  Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται  στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιiii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiv;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»v ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
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περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 
το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοvi:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςvii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

α) [……]

β) [……]
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από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος 
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.

[   ]

iii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iv Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες 
αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 
οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

v Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

vi Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…):

[……]



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝviii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ.  5  ή εφόσον  ο  προσφέρων /  υποψήφιος οικονομικός  φορέας   προτίθεται  να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ
για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςix

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηx·
δωροδοκίαxi,xii·
απάτηxiii·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiv·

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxv·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvi.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvii το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii

Εάν ναι, αναφέρετεxix:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xx



Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xxi;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxii:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxiii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiv

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 



κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων): xxv

[……][……][……]
2. Εχουν  επιβληθεί  σε  βάρος  του
οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό
διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής
νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),  όπως εκάστοτε
ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»
σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν
αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες
ελέγχους,  ή  ββ)  δύο (2)  πράξεις  επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής
νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους ; (Οι
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
(άρθρο 39, Ν.4488/17)).

[] Ναι [] Όχι

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvii :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

[] Ναι [] Όχι



γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxviii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι



τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxx, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxxi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxii κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις 
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι



αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει 
εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
ε)δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  της
προσφοράς, τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής
νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),  όπως εκάστοτε
ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»
σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν
αθροιστικά,  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες
ελέγχους  ή  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής
νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους 
ζ) δεν  έχουν  κηρυχθεί  έκπτωτες  κατ’
εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου
68  του  Ν.3863/2010  μέσα  σε  χρονικό
διάστημα  τριών  (3)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις οποίες
έχει  επιβληθεί  η  κύρωση  της  προσωρινής
διακοπής  της  λειτουργίας  συγκεκριμένης
παραγωγικής  διαδικασίας  ή  τμήματος  ή
τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β
του άρθρου 24 του ν.  3996/2011 (Α΄  170)
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ; 

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1)  Ο εγκατεστηµένος στην Ελλάδα 
οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
προσκοµίσει:
- Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,
 ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης 
και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 
προτίθεται, να προσκοµίσει τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου);
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάνxxxv.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 



διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   



.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Έ ντ υπ ο  Οι κονομ ι κή ς  πρ οσφορ άς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

1 Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων 44.640,00€

2 Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας 24.800,00€

3 Καθαρισμός Δημοτικών Σφαγείων 17.980,00€

4 Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου
Κέας

14.260,00€

5 Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας Κέας 9.780,00€

6 Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής
ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου –

Βουρκαρίου

16.300,00€

7 Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμ-
μάτων από τον οικισμό Ιουλίδας

του Δήμου Κέας

13.510,00€

-Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την  προμήθεια  των  ειδών  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους  όρους της  υπ΄ αριθμ. .....................  μελέτης  και  βάσει  αυτής
καταθέτω την προσφορά μου.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει  για διάστημα 120 ημερών από την  επομένη της διενέργειας  του
διαγωνισμού.



Κέα,        /        / 2018

     
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

      ΚΕΑ, 16/11/2018

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ



i

viii

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

ix Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. 
Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiv Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν 

λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 )

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxi Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής 

της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 



xxiv Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvi Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο 

άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxix Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxx Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxxi Πρβλ άρθρο 48.

xxxii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 
αυτό.

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 278/2018



ΘΕΜΑ 3ο :  Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για χρήση του ως χώρος
στάθμευσης οχημάτων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Ο Δήμος θα προχωρήσει σε μίσθωση ακινήτου με δημοπρασία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο ΠΔ 270/81, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων. 

Τα  μέλη  της  Επιτροπής  καλούνται  να  καθορίσουν  τους  όρους  του  διαγωνισμού  αυτού,
σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010.

        Παρατηρήσεις της μειοψηφίας :  

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ γιατί

θεωρούν ότι θα πρέπει να τεθεί κατά προτεραιότητα στους όρους του διαγωνισμού η εγγύτητα

από το λιμάνι.

 Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1) το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ για

τους ανωτέρω λόγους)

Α. Καθορίζει  τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για χρήση του ως χώρος

στάθμευσης οχημάτων ως εξής: 

        1) Περιγραφή του μισθίου  

Το μίσθιο πρέπει:

. να βρίσκεται στην Κορησσία, 

. να έχει έκταση τουλάχιστον 10.000 τετραγωνικά μέτρα,

. να έχει άμεση πρόσβαση στο επαρχιακό ή δημοτικό οδικό δίκτυο, 

. να βρίσκεται σε ακτίνα έως 350 μέτρα από το λιμάνι της Κορησσίας (Μνημείο Ηρώων),

. να είναι επίπεδο.

Θα εκτιμηθεί θετικά η οικονομικότερη προσφορά.

        2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας  

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως

εξής: 



Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως, εντός

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προσφορές

ενδιαφέροντος  κατατίθενται  στο  Δήμο  και  στη  συνέχεια  η  αρμόδια  δημοτική  υπηρεσία  τις

αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί

της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους

της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως

των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η

έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της

επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο,

ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της

δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη  διαδικασία της πρώτης  φάσης.  Κατά τη διενέργεια της

δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από

τον μειοδότη. 

        3) Δικαίωμα αποζημίωσης  

Ο τελευταίος  μειοδότης  δεν  αποκτά δικαίωμα προς  αποζημίωση από τη  μη έγκριση των

πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή. 

        4) Σύμβαση   

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση,  που

ενεργείται  με  αποδεικτικό  παραλαβής,  της  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί

κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη

και υπογραφή της σύμβασης. 

Διαφορετικά,  ενεργείται  αναπλειστηριασμός  εις  βάρος  του,  σε  περίπτωση  επί  έλαττον

διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη.

Μετά  το  πέρας  της  παραπάνω  προθεσμίας  των  δέκα  ημερών  η  σύμβαση  θεωρείται  ότι

καταρτίστηκε οριστικά. 



        5) Διάρκεια Μίσθωσης  

Η  διάρκεια  της  μίσθωσης  ορίζεται  σε  τρία  (3)  έτη από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της

σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα αναμίσθωσης ή παράτασης μίσθωσης,  η οποία σε καμία

περίπτωση δεν δύναται να γίνει σιωπηρά.    

        6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος  

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται εξ ημισείας σε καθέναν από τους Εκμισθωτές στην αρχή

κάθε μισθωτικού έτους, ήτοι εντός των πρώτων 15 ημερών του πρώτου μήνα κάθε μισθωτικού

έτους, σε λογαριασμό του δικαιούχου. 

        7) Υποχρεώσεις μισθωτή  

Ο μισθωτής  υποχρεούται  να διατηρεί  και  διαφυλάσσει  την  κατοχή του μισθίου,  τις  υπέρ

αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό

απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

        8) Κρατήσεις  

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

        9) Λήξη μίσθωσης  

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση

στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία

αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση

του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός

        10) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση  

Σιωπηρή αναμίσθωση,  ως  και  υπεκμίσθωση του μισθίου από τον  μισθωτή απαγορεύεται

απολύτως.

        11) Δημοσίευση Διακήρυξης  

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από

τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων

του  δημοτικού  καταστήματος  και  στο  δημοσιότερο  μέρος  της  έδρας  του  δήμου.  Επιπλέον

περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες  και σε μία

εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07.

        12) Επανάληψη της δημοπρασίας  

Η δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  οίκοθεν από τον  δήμαρχο  εάν  δεν  παρουσιάσθηκε κατ'

αυτήν μειοδότης. 



Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο

ή  την  αρμόδια  Διοικητική  αρχή  λόγω  ασύμφορου  του  επιτευχθέντος  αποτελέσματος  ή

σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα

πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη

της  εγκριτικής  επί  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  αποφάσεως  δεν  προσέλθει  αυτός

εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως

ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να

μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 

Η  επαναληπτική  δημοπρασία  γνωστοποιείται  με  περιληπτική  διακήρυξη  του  δημάρχου

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον

ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα

αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά

την προηγούμενη δημοπρασία.

13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων Δήμου Κέας, ημέρες

και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας,  Διεύθυνση Ιουλίδα, Τηλέφωνο 22883 60000,  FAX  22880

22811. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από

αίτηση  που  υποβάλλεται  στην  παραπάνω  διεύθυνση  μέχρι  και  την  προηγούμενη  της

καταληκτικής ημερομηνίας. 

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί  η διακήρυξη της δημοπρασίας,  η οποία θα

δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 279/2018



ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης ανταλλαγής
ακινήτου και μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Η  Οικονομική  Επιτροπή  βάσει  του  άρθρου  72,  παρ.  1,  εδαφ.  δ,  του  Ν.3852/2010
(Καλλικράτης),  αποφασίζει  για την έγκριση των δαπανών και  τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,  εκπόνησης  μελετών  και  εκτέλεσης  έργων  σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

Με  την  υπ’  αριθμό  268/2018  (ΑΔΑ:  62Υ7ΩΕΔ-ΓΨΤ) απόφαση του  Δημοτικού  συμβουλίου
αποφασίστηκε η ανταλλαγή Β.Δ.  τμήματος του δημοτικού αγροτεμαχίου του Δήμου Κέας στη
θέση  Αγ.  Γεώργιος  –  Πλατυπόδες  –  Προβάτσα,  έκτασης  2,9  στρεμμ.  (που  συνορεύει  ΒΔ  με
ημιονική  αγροτική  οδό,  ΒΑ  με  ιδιοκτησία  Κυριάκου  Μαρούλη,  με  την  υπόλοιπη  έκταση  του
Δήμου Κέας και Ν.Α με ιδιοκτησία Κυριάκου Μαρούλη), με Ν.Α. τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας
Μαρίας, Θεοδοσίας και Αικατερίνης Μαρούλη του Αντωνίου στη θέση Κορασσανός Βουρκαρίου
Κέας, έκτασης 4,2 στρεμμ. (που συνορεύει Ανατολικά με αγροτική οδό, Νότια με την Επαρχιακή
Οδό Βουρκαρίου – Οτζιά και Βόρεια & Δυτικά με την υπόλοιπη έκταση του ακινήτου ιδιοκτησίας
Μαρίας,  Θεοδοσίας  και  Αικατερίνης  Μαρούλη  του  Αντωνίου,  με  σκοπό  την προμήθεια  και
εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας υφάλμυρου ύδατος.

Με την  υπ΄αριθμ. 268/2018  (ΑΔΑ: Ψ4ΘΛΩΕΔ-5ΟΕ)  απόφασή της  η  οικονομική επιτροπή
αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό της δικηγόρου Αθηνών κα Χριστίνα Ανδρομιδά, για τα κάτωθι :

 Απασχόληση ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας αγροτεμαχίου 4,2 στρεμμάτων που βρίσκεται
στη θέση “Κορασσανός” ιδιοκτησίας των Μαρίας, Θεοδοσίας και Αικατερίνης Μαρούλη
του Αντωνίου στα αρμόδια βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κέας  και

 Την σύνταξη έκθεσης τίτλων ιδιοκτησίας 

Κατόπιν αυτών καλείται η Οικονομική Επιτροπή να : 

 Εγκρίνει  τον  ορισμό  της  Συμβολαιογράφου  Αθηνών,  κας  Ευγενίας  Αγγελοπούλου  -
Κατσιγιάννη, με έδρα στην οδό Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, ΤΚ 105 64, με ΑΦΜ 042258492
και ΔΟΥ Α` Αθηνών, η οποία θα συντάξει την συμβολαιογραφική πράξη ανταλλαγής του εν
λόγω ακινήτου και μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο Κέας, έναντι αμοιβής 1.500,00
€  συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας.

 Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρο  και  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,
λαμβάνοντας υπόψη της :



1. την ανωτέρω εισήγηση
2. την υπ’ αριθμ. 268/2018 (ΑΔΑ: 62Υ7ΩΕΔ-ΓΨΤ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
3. την υπ΄ αριθμ. 268/2018  (ΑΔΑ: Ψ4ΘΛΩΕΔ-5ΟΕ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής
4. την προσφορά της συμβολαιογράφου
5. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
6. την ύπαρξη των εγγεγραμμένων πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει  τον  ορισμό  της  Συμβολαιογράφου  Αθηνών,  κας  Ευγενίας  Αγγελοπούλου  -
Κατσιγιάννη, με έδρα στην οδό Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, ΤΚ 105 64, με ΑΦΜ 042258492
και ΔΟΥ Α` Αθηνών, η οποία θα συντάξει την συμβολαιογραφική πράξη ανταλλαγής του εν
λόγω ακινήτου και μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο Κέας, έναντι αμοιβής 1.500,00
€  συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας. 

 Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 280/2018

     



ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) της Επιτρο-
πής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κατακύρωσης
για την “Κατασκευή  ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  παρ.  1 ε  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».

Βάσει της υπ΄αριθμ.  252/2018 (ΑΔΑ: 60ΚΙΩΕΔ-ΓΓ9) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής,

με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για

την με  ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη  σύναψη δημόσιας σύμβασης  του έργου

“Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας  Δήμου Κέας”,  εκδόθηκε

από  το  Δήμαρχο  η  με  Αριθμ.Πρωτ.  3254/10-09-2018  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003665500 2018-09-10).

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ένας (1) συμμετέχοντας και συγκεκριμένα η εταιρεία

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.  Η προσφορά της είναι συμφέρουσα για τους λόγους που αναφέρονται στο με

αριθμ.πρωτ.  οικ.  137948/3318/11-10-2018 πρακτικό  δημοπρασίας  της  επιτροπής  διενέργειας

του διαγωνισμού, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 7 % .

Η αρμόδια ετήσια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αριθμ. πρακτικού οικονομικής επιτροπής της Π.Ν.Α. 3/20.02.2018 –

αριθμ.απόφ.  132/2018  (ΑΔΑ:  Ψ5ΨΑ7ΛΞ-2ΣΨ),  γνωμοδότησε  με  το  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ.

137948/3318/11-10-2018 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη

της εταιρείας  ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με ΑΦΜ 099364656 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην Αθήνα

Θέτιδος  6  Τ.Κ.  11528, ως  προσωρινού  αναδόχου του  διαγωνισμού  διότι  η  προσφορά  που

υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές

και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  



Με  την  υπ΄αριθμ. 263/2018 (ΑΔΑ:  6ΠΚ6ΩΕΔ-6Ψ3) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής,  η εταιρία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

με ΑΦΜ 099364656 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην Αθήνα Θέτιδος 6 Τ.Κ. 11528, κλήθηκε με

το με αριθ.πρωτ.  141357/3384/18.10.2018 έγγραφο  της  ΔΤΕ  Κυκλάδων  να  προσκομίσει  σε

σφραγισμένο φάκελο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κατέθεσε  στην  υπηρεσία  τον  με  αριθμ.πρωτ.
150242/3590/2.11.2018  σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εμπροθέσμως. 

Ακολούθως η Επιτροπή διαγωνισμού με το  από 05.11.2018 πρακτικό αφού προχώρησε σε

αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την

πληρότητα των δικαιολογητικών και  ότι  τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την  από 04/10/2018

υπεύθυνη δήλωση είναι αληθή.

 Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,  η Οικονομική Επιτροπή

καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της με Αριθμ.Πρωτ. 3254/10-09-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία

        αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003665500 2018-09-10)

3) το από 05.11.2018 πρακτικό κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού (στάδιο ανάδειξης 

Οριστικού Αναδόχου)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του από 05.11.2018   πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.

2. Την  κατακύρωση  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο  “Κατασκευή   ιδιωτικών

συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”, στην  εταιρία  ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με

ΑΦΜ 099364656 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην Αθήνα Θέτιδος 6 Τ.Κ. 11528.

3.  Η διάθεση πίστωσης ποσού  46.128,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (ήτοι  μέση

τεκμαρτή έκπτωση 7 %) θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 282/2018



ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αντικείμενο την αναγνώριση δικαιούχου απολήψεως απο-
ζημιώσεως εξ απαλλοτριώσεως για τη δημιουργία ΧΥΤΑ. 

O πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 παρ. ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους,  είτε  δεν  έχουν προσληφθεί  δικηγόροι,  με  μηνιαία  αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που έχουν
προσληφθεί  δεν  έχουν δικαίωμα να παρίστανται  σε  ανώτατα  δικαστήρια.  Μπορεί  επίσης  να
αναθέτει  την  παροχή  γνωμοδοτήσεων,  μόνο  εφόσον  δεν  έχουν  προσληφθεί  δικηγόροι,  με
μηνιαία  αντιμισθία.  Με απόφασή  της  είναι  δυνατή,  κατ’  εξαίρεση,  η  ανάθεση σε  δικηγόρο,
εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία
για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις
αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.. 

Ο Πρόεδρος αιτείται τον ορισμό της δικηγορικής εταιρείας Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη (ΑΜ 4306
ΔΣΑ)” με  έδρα στην  οδό Βησσαρίωνος  8,  Αθήνα,  ΤΚ  10672,  με  ΑΦΜ 024994082  και  ΔΟΥ Δ΄
Αθηνών, για τα κάτωθι  :

1. για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αντικείμενο την
αναγνώριση  του  Νικολάου  Περδικάρη,  ως  δικαιούχου  απολήψεως  αποζημιώσεως  εξ
απαλλοτριώσεως για τη δημιουργία ΧΥΤΑ  -  έναντι αμοιβής 96,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

2. για την κατάθεση προτάσεων  -  έναντι αμοιβής 96,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
3. για απασχόληση δύο (2) ωρών για έρευνα -  έναντι  αμοιβής 160,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

(80,00 € για κάθε ώρα)

Συνολικά το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 352,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ
24% 84,48  €  ήτοι  στο  ποσό των  436,48  €  και  θα βαρύνει  τον  ΚΑ  00.6111.0001  με  τίτλο
“Αμοιβές νομικών” και η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση ιε’ της παραγράφου 1. 
2.   Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
4.   Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.
5.   Την οικονομική προσφορά του δικηγόρου

6.   Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Ορίζει  την δικηγορική εταιρεία Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη (ΑΜ 4306 ΔΣΑ) με έδρα στην οδό
Βησσαρίωνος 8, Αθήνα, ΤΚ 10672, με ΑΦΜ 024994082 και ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, για τα κάτωθι  :



1. για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αντικείμενο την
αναγνώριση  του  Νικολάου  Περδικάρη,  ως  δικαιούχου  απολήψεως  αποζημιώσεως  εξ
απαλλοτριώσεως για τη δημιουργία ΧΥΤΑ   -  έναντι αμοιβής 96,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

2. για την κατάθεση προτάσεων  -  έναντι αμοιβής 96,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
3. για απασχόληση δύο (2) ωρών για έρευνα  - έναντι αμοιβής 160,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

(80,00 € για κάθε ώρα)

Συνολικά το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 352,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ
24% 84,48 € ήτοι στο ποσό των 436,48 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές
νομικών” και η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 283/2018



        Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας   Τα μέλη

                 Ιωάννης Ευαγγέλου               Δημήτριος Καβαλιέρος 

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης

      Ειρήνη Βελισσαροπούλου

      Ελευθέριος Τζουβάρας
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