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ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  τη 
μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ. Κέας για το σχολικό έτος 2012 - 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της  μελέτης, σύνταξη της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης 
για την μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση σύμβασης  τηλεϊατρικής 
παρακολούθησης για το διάστημα 2012-2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15ης/24-08-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ιουλίδα, σήμερα στις 24/08/2012, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 13:00 μ.μ συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, 
ύστερα από την 5139/24-08-2012 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  
7 μέλη :

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.   Βασιλάκης Στυλιανός
      2.   Βελισσαροπούλου Ειρήνη         ΟΥΔΕΙΣ
      3.   Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
      4.   Μαρούλης Φίλιππος
      5.   Μορφωνιός Ιωάννης
      6.   Ευαγγέλου Ιωάννης  
      7.   Λέπουρας Στυλιανός    
      

           
   
Με  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  αναφέρει  τον  λόγο  για  τον  οποίο  συγκαλείται 
κατεπείγουσα  έκτακτη  οικονομική  επιτροπή  και  είναι  ότι  πρέπει  να  εγκριθεί το  αποτέλεσμα  της 
δημοπρασίας  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  τη  μεταφορά  μαθητών  Α/θμιας  και  Β/θμιας 
εκπαίδευσης Δ. Κέας για το σχολικό έτος 2012 – 2013 καθόσον μεσολαβεί μικρό χρονικό διάστημα 
μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους, ο οποίος γίνεται απ΄όλους αποδεκτός.
             

                                                            
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για τη 
μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ. Κέας για το σχολικό έτος 2012 - 2013.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της  ημερησίας  διάταξης 
αναφέρει ότι :

Με  το  υπ’ αριθ.  5142/24-08-2012  έγγραφο  του  Δήμου  Κέας,  μας  κοινοποιήθηκε  το  Πρακτικό 
Διαγωνισμού,  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  της  υπηρεσίας  που 
αφορά στην Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και  Β/θμιας εκπαίδευσης Δ. Κέας για το σχολικό έτος 
2012  -  2013,  καθώς  και  οι  φάκελοι  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  οικονομικών 
προσφορών, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013»

Στα γραφεία του Δήμου Κέας σήμερα Τρίτη 21 Αυγούστου 2012, η επιτροπή του διαγωνισμού η οποία 

ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 103/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Κέας, αποτελούμενη από 

τους:

Δεμένεγα Δήμητρα, Πολτικός Μηχανικός ΠΕ3, Υπάλληλος του Δήμου Κέας

Πετρή Βασιλική, Διοικητικός / Διοικητικός ΔΕ1, Υπάλληλος του Δήμου Κέας

Μπουγάδη Γεωργία, Διοικητικός ΤΕ17, Υπάλληλος του Δήμου Κέας 

Η παραπάνω επιτροπή έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της παραπάνω Υπηρεσίας, που δημοσιεύθηκε στις 

εφημερίδες, ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ, ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ και στο 

ΦΕΚ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 10:00 π.μ. σήμερα Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 και ο πρόεδρος 

κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών.

Πρώτος  προσήλθε  ο  κ.  Γιάννης  Δαρδάγος  με  Α.Δ.Τ.  ΑΖ  443015  και  ΑΦΜ  038610620  ως  νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία Ι. Δαρδάγος – Α. Κορασίδης – Μ. Τσαλαπάτης – Σ. Μακρής 

Τουριστικές Μεταφορές Κέας Ο.Ε. και η προσφορά παίρνει τον αριθμό ένα (1).

Δεύτερος  προσήλθε  ο  κ.  Ποδόγυρος  Ι.  Νικόλαος  με  Α.Δ.Τ.  Ν  586958  και  ΑΦΜ  016635190  ως 

εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης Ποδόγυρος Ι. Νικόλαος και η προσφορά παίρνει τον αριθμό δύο 

(2).
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Στις 10:00 π.μ. ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε την λήξη παραλαβής των προσφορών και συνέχισε 

την διαδικασία.

Η  επιτροπή  διαγωνισμού  έλεγξε  την  νομιμότητα  του  εκπροσώπου  (ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΑΣΗΣ  ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ  –  βιβλία  εταιρειών  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  2451/2011)  που 

υπέβαλλε  την πρώτη  πρόσφορα και υπέγραψε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

της  οικονομικής  προσφοράς.  Στην  συνεχεία   άνοιξε  τον  φάκελο  δικαιολογητικών  συμμέτοχης  και 

κατέγραψε  τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν. 

Α) Αίτηση & (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ – βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών 2451/2011)
Β)  Εγγυητική  Συμμετοχής  ύψους  ίσο  με  το  3%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης,  μη 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  της  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  συντεταγμένη  σύμφωνα  με  το 
νόμο, δηλαδή το ποσό των εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (998,79 
€). (αριθ. εγγυητικής 2850540262) 
Γ) Φορολογική Ενημερότητα 
Δ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (ΟΑΕΕ & ΙΚΑ)
Ε)  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην προσφορά του λήφθηκε 
υπόψη  το  περιεχόμενο  της  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  και  ότι  με  την  προσφορά  του 
καλύπτεται το σύνολο των απαιτήσεων αυτής.
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει,  με  θεώρηση  του  γνησίου  της  υπογραφής  (του  φυσικού  προσώπου  που  υποβάλλει  την 
προσφορά ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή του συνεταιρισμού), στην 
οποία δηλώνεται ότι:

- Μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα  στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης  Μαΐου  1997  και  στο  άρθρο  3  παρ.  1  της  κοινής  δράσης  98/742/ΚΕΠΠΑ  του 
Συμβουλίου
απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της 
οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
- Δεν έχουν καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 
για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
− Δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή
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αναγκαστική διαχείριση.
- αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών, που τεκμηριώνουν τα παραπάνω.

Ζ) Πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο Κυκλάδων
Η) συμπληρωμένα τα έντυπα του παραρτήματος Δ

Η επιτροπή διαγωνισμού έλεγξε την νομιμότητα του εκπροσώπου που υπέβαλλε  την δεύτερη  πρόσφορα 

και  υπέγραψε  τους  φακέλους  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  της  οικονομικής  προσφοράς.  Στην 

συνεχεία   άνοιξε  τον  φάκελο  δικαιολογητικών  συμμέτοχης,  μονόγραψε  και   κατέγραψε   τα 

δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν. 

Α) Αίτηση
Β) Υπεύθυνη  δήλωση  (πρωτότυπη) της  παρ.  4 του  άρθρου  8 του  ν.  1599/1986, όπως  εκάστοτε 
ισχύει,  με  θεώρηση  του  γνησίου  της  υπογραφής  (του  φυσικού  προσώπου  που  υποβάλλει  την 
προσφορά ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή του συνεταιρισμού), στην 
οποία δηλώνεται ότι:

- Μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα  στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης  Μαΐου  1997  και  στο  άρθρο  3  παρ.  1  της  κοινής  δράσης  98/742/ΚΕΠΠΑ  του 
Συμβουλίου
απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της 
οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
- Δεν έχουν καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 
για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  ούτε  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης,  εκκαθάριση  ή 
αναγκαστική διαχείριση.
- Αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  για  την έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών, που τεκμηριώνουν τα παραπάνω.

Γ)  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην προσφορά του λήφθηκε 
υπόψη  το  περιεχόμενο  της  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  και  ότι  με  την  προσφορά  του 
καλύπτεται το σύνολο των απαιτήσεων αυτής.
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Δ) Απόδειξη πληρωμής ΟΑΕΕ & αντίγραφο αίτησης στο ΚΕΠ για ασφαλιστική του ΟΑΕΕ
Ε)  Εγγυητική  Συμμετοχής  ύψους  ίσο  με  το  3%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης,  μη 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  της  ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  συντεταγμένη 
σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή το ποσό των εξακοσίων δύο ευρώ και τριάντα ενός  λεπτών (602,31 
€). (αρ. εγγυητικής 843/700105-3)
ΣΤ) συμπληρωμένα τα έντυπα του παραρτήματος Δ
Ζ) Φορολογική Ενημερότητα

Στη  συνέχεια  αποσφραγίστηκαν  οι  οικονομικές  προσφορές,  μονογράφησαν  από  την  Ε.Δ.  και 

ανακοινώθηκαν  τα  επιμέρους  στοιχεία  τους  για  κάθε  διαγωνιζόμενο.  Όλες  οι  οικονομικές  προσφορές 

καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, που έγιναν με κόκκινο 

στυλό, στον πίνακα Α ο οποίος επισυνάπτεται στο παρών, ο οποίος υπογράφηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και 

αποτελεί μέρος του πρακτικού της

Κατόπιν η Ε.Δ., ακολουθώντας τη σειρά κατάθεσης των προσφορών, έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των 

διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της μελέτης) 

και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της μελέτης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο 

του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της μελέτης και επισημαίνει τα κάτωθι :

1. Ο  κ.  Ποδόγυρος  Ι.  Νικόλαος  αντί  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  ΟΑΕΕ,  προσκόμισε  Απόδειξη 

πληρωμής  ΟΑΕΕ  του  τελευταίου  διμήνου  & αντίγραφο  αίτησης  στο  ΚΕΠ  για  ασφαλιστική  του 

ΟΑΕΕ

Τέλος, ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του π.δ. 28/1980, και μετά από το λογιστικό έλεγχο, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις με κόκκινο στυλό.

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τις διατάξεις 

του π.δ. 28/1980) στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 

24.2 της μελέτης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, 

η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό επί του προϋπολογισμού 

της Υπηρεσίας.

Επειδή  καμία  από  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις  δεν  αναφέρονται  ως  «επί  ποινή  αποκλεισμού»,  στη 

θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία διακήρυξη, κρίθηκαν όλες οι προσφορές παραδεκτές.
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Στην  συνέχεια  καταρτίστηκε  ο  συνημμένος  Πίνακας  Α των  διαγωνιζομένων  των  οποίων  οι  προσφορές 

κρίθηκαν παραδεκτές, ο οποίος θα ανακοινωθεί στον πίνακα της Υπηρεσίας. Ένσταση επί του παρόντος 

πρακτικού μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας από σήμερα δηλαδή μέχρι και την 

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012. 
ΟΝ/ΜΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟ-
ΜΕΝΟΥ

Α/Α 
ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟΥ

Είδος 
μεταφορικού 

μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 
(€)

Έκπτωση 
Ολογρά-
φως

Έκπτωση 
Αριθμητι-
κώς %

Αριθμός 
δρομολογίων 

το έτος

Συνολικό ετήσιο 
κόστος δρομολογίου 
βάσει της προσφοράς 

(€) (χωρίς ΦΠΑ)

Ποδόγυρος Ι. 
Νικόλαος

1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 118,10 ΜΗΔΕΝ 0 170 20.077,00

Ι. Δαρδάγος – 
Α. Κορασίδης 

– Μ. 
Τσαλαπάτης – 
Σ. Μακρής 
Τουριστικές 
Μεταφορές 
Κέας Ο.Ε.

2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 123,68 ΜΗΔΕΝ 0 170 21.025,60

Ι. Δαρδάγος – 
Α. Κορασίδης 

– Μ. 
Τσαλαπάτης – 
Σ. Μακρής 
Τουριστικές 
Μεταφορές 
Κέας Ο.Ε.

16 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 72,16 ΜΗΔΕΝ 0 170 12.267,20

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Δεμένεγα Δήμητρα               Πετρή Βασιλική                Μπουγάδη Γεωργία

     Πολ. Μηχανικός ΠΕ3           Διοικητικός ΔΕ1                Διοικητικός ΤΕ17

Αφού  λάβουμε  υπόψη  μας  τα  παραπάνω  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  την  έγκριση  του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 28/80 και να 
αναθέσουμε  στους  μειοδότες  ανά  δρομολόγιο,  όπως  αυτά  προκύπτουν  από  τον  πίνακα  Α των 
παραδεκτών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζουμε την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, όπως αυτό προκύπτει από τον 
πίνακα  Α  των  παραδεκτών  προσφορών  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  και  αναθέτουμε  στους 
μειοδότες ανά δρομολόγιο, ως εξής: 
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ΟΝ/ΜΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟ-
ΜΕΝΟΥ

Α/Α 
ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟΥ

Είδος 
μεταφορικού 

μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 
(€)

Έκπτωση 
Ολογρά-
φως

Έκπτωση 
Αριθμητι-
κώς %

Αριθμός 
δρομολογίων 

το έτος

Συνολικό ετήσιο 
κόστος δρομολογίου 
βάσει της προσφοράς 

(€) (χωρίς ΦΠΑ)

Ποδόγυρος Ι. 
Νικόλαος

1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 118,10 ΜΗΔΕΝ 0 170 20.077,00

Ι. Δαρδάγος – 
Α. Κορασίδης 

– Μ. 
Τσαλαπάτης – 
Σ. Μακρής 
Τουριστικές 
Μεταφορές 
Κέας Ο.Ε.

2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 123,68 ΜΗΔΕΝ 0 170 21.025,60

Ι. Δαρδάγος – 
Α. Κορασίδης 

– Μ. 
Τσαλαπάτης – 
Σ. Μακρής 
Τουριστικές 
Μεταφορές 
Κέας Ο.Ε.

16 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 72,16 ΜΗΔΕΝ 0 170 12.267,20

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  133/2012   



       15η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 24ης  Αυγούστου 2012    

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της  μελέτης, σύνταξη της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημο-
πράτησης για την μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας και διάθε-
ση πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Θέτω  υπόψη  σας τη  μελέτη, τους όρους  διακήρυξης και  τους όρους  δημοπράτησης για  το  έργο 
«Παροχή  υπηρεσιών  για  τη  μεταφορά  αποκομιδής  απορριμμάτων  από  τον  οικισμό  Ιουλίδας», 
προϋπολογισμού μελέτης 46.800,00 € με Φ.Π.Α. 16% 7.488,00 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 
54.288,00 €, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις 17/08/2012 από το Τμήμα  Διοικητικού – Οικονομικού 
Δήμου Κέας.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΗΣ  ΙΟΥΛΙΔΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΕΝΑ  ΕΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.(€) ΔΑΠΑΝΗ
1. ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΟΜ ΙΔΗΣ 
ΑΠΟΡΡ ΙΜΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ 

Ο ΙΚ Ι ΣΜΟ  ΤΗΣ  Ι ΟΥΛ Ι ΔΑΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  Γ ΙΑ  ΕΝΑ  ΕΤΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 390 120 46.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 46.800,00
Φ.Π.Α. 16%   7.488,00
ΣΥΝΟΛΟ 54.288,00
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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ ΡΑΦΗ  ΥΠΟΧ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ ΟΔ Ι Α Γ ΡΑΦ Ε Σ
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο υπηρεσίας  

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  μεταφορά  αποκομιδής  των  απορριμμάτων  με  φορτηγό 
δημοσίας  χρήσεως  (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 για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα στον οικισμό της Ιουλίδας στο εσωτερικό του οποίου δεν 
είναι δυνατή η πρόσβαση με το απορριμματοφόρο του Δήμου. Η μεταφορά θα γίνεται τουλάχιστον 
για 6 ημέρες την εβδομάδα, ενώ τις ημέρες αιχμής, οι οποίες θα καθορίζονται από την υπηρεσία 
(Πάσχα,  καλοκαιρινούς  μήνες,  κ.λ.π),  θα  γίνεται  2  φορές  ημερησίως  –  7  ημέρες  εβδομαδιαίως 
(πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).

Άρθρο 2ο   :   Ισχύουσες διατάξεις  
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α.  Του  Π.Δ/τος  28/1980  “περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  οργανισμών  τοπικής 
αυτοδιοίκησης”.
β. Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006).

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
β. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
γ. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.
δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές.
ε. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) που θα δοθούν με την προσφορά.

Άρθρο 4ο :     Τρόπος παροχής της υπηρεσίας  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, με τους όρους που 
θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Άρθρο 5ο : Σύμβαση
     Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού, 
είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, 
ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την 
κατά το άρθρο 6 εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
1. Ο  ανάδοχος  στο  όνομα  του  οποίου  κατακυρώθηκε  ο  διαγωνισμός  υποχρεούται,  να 

αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς 10% (δέκα επί 
τοις εκατό) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται η επιτευχθείς έκπτωση 
κατά  την  δημοπρασία,  δηλαδή  το  ποσό  των  τεσσάρων  χιλιάδων  εξακοσίων  ογδόντα  ευρώ 
(4.680,00 €), για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε 
πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Η εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμου εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά 
τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο.
Επιπλέον, η τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι, η εγγύηση που παρέχεται βρίσκεται μέσα 
στο ανώτατο όριο εγγύησης προς δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ότι οι 
υποχρεώσεις της από την εγγύηση, λύνονται μόνον δια της επιστροφής σ’ αυτήν  της εγγυητικής 



       15η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 24ης  Αυγούστου 2012    

επιστολής, ή με έγγραφο του Δήμου, ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε.
     Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν γίνονται δεκτές.
4. Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  και  ισοδυναμεί  με  άρνηση  αυτού,  για  την 
συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης, που ενάγεται εις βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, 
ήτοι για έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγύησης, για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό.

5. Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά  την ολοκλήρωση  της εργασίας 
την εξόφληση των αμοιβών των εργαζομένων και των εισφορών στο ΙΚΑ.

Άρθρο 7ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης
1. Εάν  ο  ανάδοχος  της  εργασίας  δεν  προσέλθει,  να  υπογράψει  τη  σύμβαση  μέσα  σε  δέκα  (10) 

ημέρες από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης επ’ ονόματι του διαγωνισμού, ή δεν 
καταθέσει  την  σύμφωνα  με  το  προηγούμενο  άρθρο  της  παρούσας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης, 
τότε εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Ο Δήμος, μετά από αυτό είναι ελεύθερος να επιλέξει οιανδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά ή να 
επαναλάβει τη δημοπρασία.

2. Ο Δήμος και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε 
τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ’ αυτόν από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε 
την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 8ο : Ευθύνη αναδόχου και εγγύηση λειτουργίας
1. Ο  ανάδοχος  παροχής  της  υπηρεσίας  ευθύνεται  για  την  τήρηση  και  ικανοποίηση  των 

συμπεφωνημένων  ιδιοτήτων  του  αντικειμένου  της  υπηρεσίας  και  εγγυάται  την  ανυπαρξία 
οιουδήποτε ελαττώματος.

2. Κατά την προσωρινή παραλαβή της παροχής υπηρεσίας εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ’ 
αρχήν  ιδιότητες  και  οι  τυχόν  επελθούσες  φθορές,  ζημίες,  κ.λ.π.  λόγω  πλημμελούς  ή  κακής 
ποιότητας υπηρεσίας.

3. Ο χρόνος εγγύησης που μετά την λήξη του οποίου γίνεται η οριστική παραλαβή, μετράται από 
την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής και καθορίζεται με την προσφορά του διαγωνιζομένου. 
Καθ’ όλο το χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος να αποκαταστήσει κατασκευαστικές 
και λειτουργικές ανωμαλίες του αντικειμένου της υπηρεσίας.

4. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί στην αποκατάσταση λειτουργικών ανωμαλιών, δικαιούται ο Δήμος 
κατά την κρίση της να προβεί σε αυτό για λογαριασμό του αναδόχου προμηθευτή ή να ζητήσει 
την μείωση του τιμήματος.

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 10ο : Δαπάνες αναδόχου. Ευθύνη μέχρι παραδόσεως
Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι περαίωσης της υπηρεσίας, βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος 
ευθύνεται, για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο είδος της υπηρεσίας, μέχρι το πέρας αυτής.

Άρθρο 11ο : Παράδοση, προσωρινή και οριστική παραλαβή
1. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ανάδοχος ολοκληρώσει την παροχή 
υπηρεσία που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Κατά την παράδοση θα συνταχθεί και απλό 
πρωτόκολλο  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής.  Ο  ανάδοχος  ευθύνεται  μέχρι  του  χρόνου 
ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής.  Μετά  την  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  η  ευθύνη  του 
αναδόχου περιορίζεται στα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.
2. Στη  συνέχεια  της ποσοτικής  και  ποιοτικής παραλαβής, η επιτροπή  προσωρινής και  οριστικής 

παραλαβής που θα συγκροτηθεί, θα προβαίνει στην προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας κάθε 
τέλος του μήνα.
Η προσωρινή παραλαβή θα συντελεσθεί το πολύ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
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ημερομηνία της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
3. Η οριστική παραλαβή θα γίνει, μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης και αποσκοπεί στην 

διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας.
4. Κατά τον χρόνο εγγύησης εφόσον διαπιστωθούν φθορές, ζημίες, κ.λ.π. που θα οφείλονται στην 

κακή  ποιότητα  υπηρεσίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφωθεί  ανάλογα,  χωρίς  καμία 
αμοιβή, εφόσον είναι δεικτικοί επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής. 
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα στην οριζόμενη 
από την επιτροπή προθεσμία, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και 
λογαριασμό  του  αναδόχου  και  κατά  τον  προσφορότερο  για  τις  ανάγκες  και  τα  συμφέροντα 
αυτού τρόπο.
Για  τη  κάλυψη  των  σχετικών  δαπανών  χρησιμοποιείται  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  ή  με 
παρακράτηση  ποσού  από  το  οφειλόμενο  ποσό  προς  τον  ανάδοχο.  Η  παραλαβή  της  παροχής 
υπηρεσίας θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Π.Δ/τος 28/80.

Άρθρο 12ο : Αθέτηση όρων σύμβασης
1. Η  από  μέρους  του  αναδόχου  αθέτηση  όρου  ή  όρων  της  σύμβασης,  παρέχει  στο  Δήμο  το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της παροχής υπηρεσίας.
2. Η έκπτωση του αναδόχου  έχει σαν συνέπεια: 

α)  Την  απώλεια  υπέρ  του  Δήμου  λόγω  ποινικής  ρήτρας  ολόκληρου  του  ποσού  της 
κατατεθειμένης εγγυήσεως.
β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τον Δήμο για κάθε ζημία θετική και αποθετική 
την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής
Η αποζημίωση  του αναδόχου  θα  καταβάλλεται στο τέλος  κάθε μήνα  με Χ.Ε. πληρωμής που θα 
εκδίδεται αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται, 
αναλυτική  κατάσταση  μισθοδοσίας  του  προσωπικού  και  θεώρηση  λογαριασμού  από  την 
διευθύνουσα υπηρεσία. Το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο μειοδότησε και 
το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό.

Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος της προμήθειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16ο : Τεχνικές προδιαγραφές
Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  μεταφορά  αποκομιδής  των  απορριμμάτων  με  φορτηγό 

δημοσίας  χρήσεως  (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 για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα στον οικισμό της Ιουλίδας στο εσωτερικό του οποίου δεν 
είναι δυνατή η πρόσβαση με το απορριμματοφόρο του Δήμου. Η μεταφορά θα γίνεται τουλάχιστον 
για 6 ημέρες την εβδομάδα, ενώ τις ημέρες αιχμής, οι οποίες θα καθορίζονται από την υπηρεσία 
(Πάσχα,  καλοκαιρινούς  μήνες,  κ.λ.π),  θα  γίνεται  2  φορές  ημερησίως  –  7  ημέρες  εβδομαδιαίως 
(πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).
Η  μεταφορά  αποκομιδής  των  απορριμμάτων  θα  γίνεται  με  ανάλογο  όχημα,  ώστε  να  μπορεί  να 
κινείται στα στενά δρομάκια του οικισμού.
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Οικισμός  Δήμου Κέας – Εξοπλισμός
Ένα (1) μικρό όχημα.
Οι υπόλοιποι όροι να αναγραφούν στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Κέας διακηρύττει ότι,
Εκτίθεται  σε  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με  συμπλήρωση 
τιμολογίου, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για την εργασία:

«Πα ρ ο χ ή ς  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  γ ι α  τ η ν  μ ε τ α φ ο ρ ά  α π ο κο μ ι δ ή ς  α π ο ρ ρ ι μ μ ά τω ν  α π ό 
τ ο ν  ο ι κ ι σ μ ό  τ η ς  Ι ο υ λ ί δ α ς  τ ο υ  Δήμ ο υ  Κέ α ς  γ ι α  έ ν α  έ τ ο ς ».

Άρθρο 1  ο   : Ισχύουσες διατάξεις  
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)  Του  ΠΔ/τος  28/80  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  οργανισμών  τοπικής 
αυτοδιοίκησης».
β) Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006).

   Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δημοπρατηθεί είναι: 46.800,00 €, πλέον 
ΦΠΑ 16%  7.488,00 €, ήτοι: Σύνολο 54.288,00 €. Η αμοιβή της παροχής υπηρεσίας θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα ψηφιστεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Κέας, έτους 2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2  ο  
1. Ο  διαγωνισμός  θα  είναι  μειοδοτικός  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  θα  διεξαχθεί   στο 

Δημοτικό  Κατάστημα  στις  ……/……/  2012  και  ώρα  10:00  π.μ.  ενώπιον  της  αρμόδιας 
Επιτροπής.

2. Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό,  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  σφραγισμένες 
έγγραφες προσφορές, με ίδια παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους  μέσα 
στην  ανωτέρω  προθεσμία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Επίσης, γίνονται δεκτές προσφορές που έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Κέας έως την 
ώρα  έναρξης  του  διαγωνισμού  χωρίς  ίδια  παρουσία  ή  χωρίς  νομίμως  εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους.

Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτών 
που  προβλέπουν  οι  παρ.  2  και  3  του  παρόντος  άρθρου  καθώς  και  όσες  υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα  δεν  αποσφραγίζονται  και  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  και  επιστρέφονται  χωρίς  να 
αποσφραγιστούν.

Εφ’  όσον  από  τους  ενδιαφερόμενους  ζητηθούν  έγκαιρα  τα  σχετικά  με  τον  προκηρυσσόμενο 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σε αυτούς μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Εφ’ όσον  ζητηθούν  εμπρόθεσμα  συμπληρωματικές  πληροφορίες  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του 
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που 
έχει  οριστεί  για  την  υποβολή  των  προσφορών.  Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες 
αποστέλλονται το αργότερο  τέσσερις (4) ημέρες  μετά  τη  λήψη  της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα και κηρυχτεί άγονος ο διαγωνισμός στην ορισθείσα 
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ημερομηνία,  η δημοπρασία  θα  επαναληφθεί  την επόμενη  εβδομάδα  την  ίδια  ώρα  και  ημέρα  στο 
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κέας ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής.

Άρθρο 3  ο   -Δημοσιότητα διαγωνισμού  
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση :
α) στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
β) πενθήμερη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού 
και μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα.
γ) σε μία ακόμη οικονομική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας
Η  δαπάνη  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  της  παρούσας  διακήρυξης  στον  τύπο  και  τυχόν 
επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 4  ο   - Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό  
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, 
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και 
παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της υπηρεσίας και έχουν παράσχει ήδη με επιτυχία 
παρόμοιες υπηρεσίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Άρθρο 5  ο   - Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί 
με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :

Έλληνες πολίτες:
1)  Εγγυητική  επιστολή ύψους  ίσο  με  το  5% της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης, 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  αναγνωρισμένης  τράπεζας  που  λειτουργεί  στην  Ελλάδα,  του 
ΤΣΜΕΔΕ  ή  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  υπέρ  του  συμμετέχοντος, 
συντεταγμένη σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων 
ευρώ  και  σαράντα  λεπτών  (2.714,40  €).  Η  εγγυητική  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  αναγράφει 
λεπτομερώς το λόγο έκδοσή της (τίτλος έργου, ημερομηνία διαγωνισμού κτλ.)
2) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ή Συλλόγου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι από το οποίο να 
προκύπτει  το,  ειδικό  με  τη  δημοπρατούμενη  υπηρεσία,  επάγγελμα  τους  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου.
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.
4)  Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  το  οποίο  να  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  του 
διαγωνισμού.
5) Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  τόσο του  ιδίου  όσο  και  του  προσωπικού  που 
απασχολεί.
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν 
έχει  κατατεθεί  αίτηση  προκειμένου  να  κηρυχθεί  σε  πτώχευση  ή  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία.
7) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου, 
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  εξεδόθη  απόφαση  η   οποία  αναθέτει  υπό  αναγκαστική 
διαχείριση  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  πιστωτών  ούτε  τελεί  υπό  διαδικασία  αναγκαστικής 
διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία..
8) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει υπαχθεί σε εκκαθάριση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για 
την υπαγωγή σε εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
9)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων 
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συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα 
ιδιαίτερα  τυχόν προβλήματα  και  ότι αναλαμβάνουν πλήρως και ανεπιφύλακτα  την εκτέλεση  της 
υπηρεσίας, σύμφωνα  με  όλους τους  όρους αυτής της διακήρυξης εκτός  εάν  κατά  περίπτωση  με 
δήλωση τους ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται και τα οποία η 
δημαρχιακή επιτροπή θα αξιολογήσει αποδεχόμενη ή μη την προσφορά.
10) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή 
διαδικασία έκπτωσης σε βάρος τους από ΟΤΑ ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του 
ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  β)  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  προσκομίσει  κάθε  στοιχείο  και 
σχετικό  διευκρινιστικό  δικαιολογητικό  εφόσον  του  ζητηθούν  από  την  επιτροπή  διενέργειας  του 
διαγωνισμού  που  δεν  αφορά  ζητούμενο  από  τη  διακήρυξη  δικαιολογητικό  συμμετοχής, 
γ)αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το Δήμο ακόμη και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών 
(Σάββατα, Κυριακές, αργίες κ.λ.π.)
11)Φωτοαντίγραφο  της   άδειας  κυκλοφορίας  του  οχήματος  ιδιοκτησίας  του  ,  που  θα 
χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά αποκομιδής των απορριμμάτων στο σημείο που έχει καθοριστεί.
12) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία σε περίπτωση που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας 
θα ορίζουν αντίκλητο ο οποίος θα είναι σχετικός με  το αντικείμενο, θα  πρέπει να  είναι μόνιμος 
κάτοικος του Δήμου Κέας και θα δέχεται τις εντολές και τις καθοδηγήσεις για την εκτέλεση των 
εργασιών.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  υπεύθυνη  δήλωση  του  αντικλήτου ότι  αποδέχεται  το  ρόλο 
αυτό.
Αλλοδαπά φυσικά νομικά πρόσωπα
Στην περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων τα παραπάνω πιστοποιητικά θα γίνονται δεκτά, εφ΄ όσον:

• Εκδίδονται  από  την  κατά  περίπτωση  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  της  χώρας 
καταγωγής  ή  προέλευσης  και  προκύπτει  από  αυτά  ότι  ο  υποψήφιος  πληροί  αυτές  τις 
προϋποθέσεις,

• Εάν  τα  εν  λόγω  έγγραφα  και  πιστοποιητικά   δεν  εκδίδονται  από  την  οικεία  χώρα  ή  δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
του αρμοδίου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του

• Για τους προσφέροντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, 
αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση  βεβαιουμένου  του  γνήσιου  της 
υπογραφής του δηλούντος, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου 
της χώρας του,

• Στην περίπτωση των ανωνύμων εταιριών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με 
το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών

• Πρακτικό  αποφάσεων  του  διοικητικού  συμβουλίου  ή  του  διοικούντος  οργάνου  του 
προσφέροντος με το οποίο: 

α) Εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιριών   εγκρίνονται η 
συμμετοχή της εταιρίας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές   εταιρίες μέλη της ένωσης 
και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μιας στον  προϋπολογισμό του έργου,
β)  Εγκρίνεται  και  παρέχεται  σε  συγκεκριμένο  άτομο  ή  άτομα  (νόμιμος  εκπρόσωπος) 
εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά καθώς 
και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα 
τα στάδια της καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.
Όλα τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο 
εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) όλα τα 
αναφερόμενα στο παρόν σημείο της προκήρυξης πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά
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έγγραφα, υποβάλλονται για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση.
Κάθε  ανακρίβεια  δικαιολογητικών  που  θα  διαπιστωθεί  μετά  τον  έλεγχο,  θα  συνεπάγεται  τον 
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.

Άρθρο 6  ο    - Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  
− Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του 

συμμετέχοντος  για  ποσό  που  θα  καλύπτει  το  5%  της  συνολικής  προϋπολογισθείσης 
δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων 
δέκα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (2.714,40 €)

− Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου παρακαταθηκών 
και δανείων ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί 
στην Ελλάδα.

− Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  διαγωνιζόμενο  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  η 
παροχή  υπηρεσίας, επιστρέφεται μετά  την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, η οποία είναι 10% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α. 
δηλαδή το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (4.680,00 €), την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος 
στο διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα  σε  πέντε  ημέρες από την ημερομηνία  ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης.

− Η  εγγύηση  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  το  οποίο  θα  την  εκδώσει   και  τον  τύπο  που 
περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:

α) Την ημερομηνία έκδοσης
β) Τον εκδότη
γ) Τον Δήμο προς τον οποίο θα απευθύνεται
δ) Τον αριθμό της εγγύησης
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ)  Την  πλήρη  επωνυμία  και  την  Δ/νση  του  Διαγωνιζόμενου  υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται  η 
εγγύηση
ζ) Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού
η)  Ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.
ια) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
ιβ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα 
από απλό έγγραφο  του Δήμου. Το  σχετικό  αίτημα  πρέπει  να  γίνει  πριν  από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η παροχή 
υπηρεσίας επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Οι  εγγυήσεις  των  λοιπών 
διαγωνιζομένων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 7  ο  - Προσφορές  
1. Με ποινή  αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε  φάκελο καλά σφραγισμένο, εις 

διπλούν  (πρωτότυπα  και  θεωρημένα  αντίγραφα),  στον  οποίο  θα  αναγράφονται  ευκρινώς  οι 
παρακάτω ενδείξεις:
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
• Η επωνυμία του Δήμου.
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Τα στοιχεία του υποψηφίου.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής:
Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  και  η 
εγγύηση  συμμετοχής  συσκευασμένα  μέσα  σε  ένα  καλά  κλεισμένο  ντοσιέ  για   αποφυγή 
διασκορπισμού τους, όπως και τα λοιπά στοιχεία της  προσφοράς:
Α) Πίνακα εκτελεσθέντων και εκτελούμενων έργων μεταφοράς.
Β) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης όλων των ανωτέρω εργασιών.
Γ) Θεωρημένα αντίγραφα συμβάσεων όλων των ανωτέρω εργασιών.
Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Ο  φάκελος  οικονομικής  προσφοράς  θα  φέρει  και  τις  ενδείξεις  του  κυρίως  φακέλου  όπως 
αναγράφονται παραπάνω.

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει 
στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει 
και αποσφραγίζει αυτή. Η προσφορά δύναται να απορριφθεί όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις 
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

4. Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της 
διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει ρητά να αναφέρει στην προσφορά του, 
τους  όρους  που  είναι  διαφορετικοί  από  τους  όρους  της  διακήρυξης,  προκειμένου  να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη  κάθε  διευκρίνιση  ,  τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  διακήρυξης  ή  της 
προσφοράς.  Διευκρινήσεις  δίνονται  από  τον  προσφέροντα  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την 
Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

5. Δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  ,  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες

6. Οι προσφορές, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, θα είναι γραμμένα 
στην Ελληνική και μόνο γλώσσα τα δε ξενόγλωσσα σε επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα 
Ελληνικά.

7. Προσφορές  ασαφείς  που  δεν  μπορούν  να  ερμηνευτούν  ή  που  υπάρχουν  διορθώσεις  που  τις 
καθιστούν ασαφείς, απορρίπτονται.

 Άρθρο 8  ο   - Επιλογή αναδόχου  
   Μετά  την  υποβολή  προσφορών,  ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  υποβολής  διευκρινιστικών 

ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες τεχνικού 
χαρακτήρα των προσφορών.



       15η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 24ης  Αυγούστου 2012    

   Προσφορές  που  δεν  έγιναν  αποδεκτές  και  απορρίφθηκαν,  αποκλείονται  από  τις  επόμενες 
διαδικασίες. Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και 
επιστρέφεται  στον  προσφέροντα  μαζί με  την  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής. Σε  περίπτωση 
αρνήσεως Παραλαβής των, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται με ευθύνη του να  μεριμνήσει για 
την παραλαβή των ως άνω.

      Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.
Άρθρο 9  ο   - Χρόνος ισχύος προσφορών.  

1. Οι  προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους  για  εξήντα (60) ημέρες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  προβλεπομένου  χρόνου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ` όσον ζητηθεί από το Δήμο πριν από τη 
λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
Μετά  τη  λήξη  του  παραπάνω  ανωτάτου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς, 
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του  διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των 
προσφορών, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης που αναδείχθηκε.
Κατά  το  διάστημα  που  ισχύουν  οι  προσφορές,  ο  Δήμος  μπορεί  να  καλέσει   οποιονδήποτε 
διαγωνιζόμενο  και  να  υπογράψει  σύμβαση  με  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης.  Ο 
διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την 
ακύρωση  αυτής  ή  επιστροφή  της  εγγυητικής  επιστολής  ή  οποιαδήποτε  μεταβολή  των  όρων 
προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Άρθρο 10  ο   – Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης  
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή κατά της νομιμότητας διενέργειας του ή 

της συμμετοχής διαγωνιζομένου σε αυτό, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής, 
συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  της  υποβολής  των 
προσφορών.  Αν  προκύπτει  κλάσμα  θεωρείται  ολόκληρη  ημέρα.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  την 
Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν  από  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού.  Σε  περίπτωση  που  με  την  παραπάνω  απόφαση 
τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα εξής: 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
κατά είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής παράτασης στις ίδιες εφημερίδες που 
δημοσιεύτηκε η περίληψη της αρχικής διακήρυξης.
     β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σε 
αυτόν, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει σε αυτόν ή αποκλείστηκε από αυτόν, ενώπιον της 
Δημαρχιακής  Επιτροπής  κατά  τη  διάρκεια  του  διαγωνισμού,  μέχρι  και  την  επόμενη  εργάσιμη 
ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του.
Η  ένσταση  αυτή  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του  διαγωνισμού,  αλλά  εξετάζεται  κατά  την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.
     γ)  Κατά  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  μέσα  σε  σαράντα  οκτώ  (48)  ώρες  από  την 
ανακοίνωση  του  αποτελέσματος.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  η 
σχετική απόφαση  εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 
της αντίστοιχης ένστασης.
2. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα
3. Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  από  τους  προαναφερόμενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτοί.
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Άρθρο 11  ο   – Προσφερόμενη τιμή  
1. Με την προσφορά, η τιμή της υπό εκτέλεση υπηρεσίας δίνεται συνολικά για διάρκεια πέντε 

(5)  μηνών.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  ως  και  κάθε  άλλη 
επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. όπως αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων.

2. Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα δίνεται με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τις % του συνολικού προϋπολογισμού, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί 
υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά με την οποία η τιμή θα δίνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Εφ΄  όσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  ή  δεν 
δίδεται σύμφωνα  με τις απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων, ενιαία για το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Άρθρο 12  ο   – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, 

το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% (δέκα επί τοις εκατό) του προϋπολογισμού της 
εργασίας,  χωρίς  να  υπολογίζεται  η  επιτευχθείς  έκπτωση  κατά  τη  δημοπρασία,  χωρίς  τον 
Φ.Π.Α.,  δηλαδή  το  ποσό  των  τεσσάρων  χιλιάδων  εξακοσίων  ογδόντα  ευρώ  (4.680,00 €).  Η 
εγγύηση κατατίθεται  προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

2. Όλα όσα αναφέρονται  στο άρθρο 6 της παρούσας  διακήρυξης και  αφορούν την εγγύηση 
συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο εκτέλεσης 
του συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας.

4. Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  μετά  την  περάτωση  του 
συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας.

Άρθρο 13  ο   – Χρόνος έναρξης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με  το ανάλογο 

προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το 
όριο  των  δέκα  (10)  ημερών,  διάστημα   εκτιμούμενο  ως  επαρκές  για  την  εξασφάλιση,  την 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη  των υπηρεσιών σε ακριβή 
ημερομηνία που  θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου.

2. Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  έναρξης  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  κατά  δέκα  (10)  ημέρες 
πέραν της συμβατικής προθεσμίας από την ανακοινωθείσα από το Δήμο ημερομηνία έναρξης 
εργασιών και μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος 
καθίσταται έκπτωτος και  εφαρμόζονται  οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα  με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 28/80.

3. Ο  χρόνος  έναρξης  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  πρέπει  να  καθορίζεται  ρητά  και  στις 
οικονομικές προσφορές των συμμετασχόντων

4. Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος δυνατός χρόνος 
έναρξης της παροχής υπηρεσίας.

Άρθρο 14  ο   – Αναπροσαρμογή του τιμήματος της σύμβασης  
Το ύψος του συμβατικού τιμήματος δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης 
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών με αντίστοιχη αύξηση του τιμήματος των υπηρεσιών.

Άρθρο 15  ο   – Άλλα στοιχεία  
1. Ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  προβεί  στην  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  και  στην 

περίπτωση  κατάθεσης  μιας  μόνο  προσφοράς  ή  και  στην  περίπτωση  παραμονής   μόνο  μιας 
έγκυρης προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.
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2. Δεν  γίνονται  δεκτές  προσφορές  διαγωνιζομένων  που  δεν  αφορούν  το  σύνολο  των  προς 
παροχή υπηρεσιών όπως προβλέπει η παρούσα.

3. Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με Χ.Ε.  πληρωμής που 
θα  εκδίδεται  αφού  προσκομίσει  δελτίο  παροχής  υπηρεσιών  θεωρημένο  από  τη  Δ.Ο.Υ.  που 
υπάγεται,  αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού και θεώρηση λογαριασμού από 
την διευθύνουσα υπηρεσία. Το συνολικό ετήσιο ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο 
μειοδότησε και το Φ.Π.Α. που του αναλογεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η μεταφορά αποκομιδής των απορριμμάτων 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 
για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα 
στον  οικισμό  της  Ιουλίδας  στο  εσωτερικό  του  οποίου  δεν  είναι  δυνατή  η  πρόσβαση  με  το 
απορριμματοφόρο του Δήμου.. Ο Δήμος θα αναθέσει μετά από διαγωνισμό την προαναφερόμενη 
υπηρεσία  στον  ανάδοχο  που  θα  διαθέτει  την  απαραίτητη  τεχνογνωσία  και  το  κατάλληλο 
μεταφορικό όχημα που να μπορεί να πηγαίνει στις παραπάνω περιοχές της Ιουλίδας προκειμένου 
να κάνει την μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων  καθώς  και την εμπειρία για την καλή εκτέλεση 
τους.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συλλέγει  από  τους  χώρους  συγκέντρωσης  το  σύνολο  των 
απορριμμάτων  που  αφήνουν  οι  δημότες  και  να  το  μεταφέρει  σε  κεντρικό  σημείο  συλλογής 
απορριμμάτων του Δήμου φροντίζοντας να παραμένει ο χώρος αυτός καθαρός.
Ως χώρος συμβατικής υπηρεσίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών ορίζεται το εσωτερικό τμήμα του 
οικισμού Ιουλίδας.
Η μεταφορά θα γίνεται τουλάχιστον για 6 ημέρες την εβδομάδα, ενώ τις ημέρες αιχμής, οι οποίες 
θα  καθορίζονται  από  την  υπηρεσία  (Πάσχα,  καλοκαιρινούς  μήνες,  κ.λ.π)  θα  γίνεται  2  φορές 
ημερησίως – 7 ημέρες εβδομαδιαίως (πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).
• Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση.
• Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες  Αστυνομικές  και 

Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας.
• Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση 

και τις κείμενες διατάξεις, είναι υποχρεωμένος 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.

• Ο ανάδοχος πάντοτε  φυλάσσει  και  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.

• Ο  ανάδοχος  οφείλει  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.

• Επίσης  ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  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 
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εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας του.
• Ο ανάδοχος οφείλει 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.     

Παρακαλείσθε να εγκρίνεται τη μελέτη, τη σύνταξη της διακήρυξης και την κατάρτιση των όρων 
δημοπράτησης για την «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον 
οικισμό  Ιουλίδας»,  προϋπολογισμού  μελέτης  46.800,00  €  με  Φ.Π.Α.  16%  7.488,00  €,  ήτοι 
συνολικού προϋπολογισμού 54.288,00 €, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις 17/08/2012 από το Τμήμα 
Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου Κέας και ακολουθούν συνημμένα στην παρούσα, καθώς και την 
διάθεση πίστωσης του ανωτέρω συνολικού ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. To N. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση  συναφών θεμάτων»
2. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»
3. Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής 
     αυτοδιοίκησης» και του  ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα Ν. 3463/2006
4. Το άρθρο 94 παρ. 18 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη,  τη σύνταξη της διακήρυξης και την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για 
την «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας», 
προϋπολογισμού μελέτης 46.800,00 € με Φ.Π.Α. 16% 7.488,00 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 
54.288,00 €, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις 17/08/2012 από το Τμήμα  Διοικητικού – Οικονομικού 
Δήμου Κέας και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και την διάθεση πίστωσης του ανωτέρω 
συνολικού ποσού από τον ΚΑ 20.6414.0006.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2012 
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ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση πίστωσης για την ανανέωση σύμβασης τηλεϊατρικής παρακολούθησης για 
το διάστημα 2012-2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή  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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ επτακοσίων (700,00 €) για την 
κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  το  ομαδικό  πρόγραμμα  τηλεϊατρικής 
παρακολούθησης για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Δήμου έτους 2012-2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6736.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ χίλια (1.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ  
    00.6736.0001.
4. Την υπ’ αριθ. 131/2012 απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0001 με τίτλο «Σύμβαση 
τηλεϊατρικής παρακολούθησης» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2012 
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη              

          Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

             Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

Ευαγγέλου Ιωάννης

Λέπουρας Στυλιανός                 
     


