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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης/22.04.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Δευτέρα 22  Απριλίου 2019  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.  1651/18-04-2019  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 5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου 1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Αντώνιος Παούρης 2. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού    
5. Ελευθέριος Τζουβάρας                                                (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

                
         

   
       

            
          
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Προ-
μήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”- Κήρυξη άγονου δια-
γωνισμού και ματαίωση.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   221   του Ν.  4412/2016,   εδάφιο ε’  :

“Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα

όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών,

την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   106   του Ν.  4412/2016  :

“Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,  ματαιώνει τη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή

αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου

και τα έγγραφα της σύμβασης.”

Βάσει της υπ΄αριθμ. 25/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”, εκδόθηκε από
τον Δήμαρχο η με αριθ.πρωτ. 778/28.02.2019  Διακήρυξη του διαγωνισμού και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004540003.

Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 8η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στα
γραφεία του Δήμου Κέας (Τεχνική Υπηρεσία), η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού συνέταξε και
υπέβαλε  το  υπ΄  αριθμ.  1460/08-04-2019  πρακτικό  διεξαγωγής  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου
Κέας” ως κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:1460/08-04-2019

Πρακτικό Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την   σύναψη Σύμβασης  

“  Π  ρομήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς   Ποισσών   Δήμου Κέας  ”     
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  8η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς  Ποισσών Δήμου
Κέας” (Αριθμ.  Διακήρυξης 778/28.02.2019),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  71455  αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004540003.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  01η
Απριλίου 2019 και ώρα 15:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
8η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30

1.  Προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης),  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  70842  και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Χρόνος τιμής προσφοράς
1 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/04/2019 07:58:43
2 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 29/03/2019 13:53:40
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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών. 

2. Στη  συνέχεια  τα  μέλη της  Επιτροπής  που διαθέτουν  τους  απαραίτητους  κωδικούς  για  την
αποσφράγιση  των  προσφορών  καταχώρισαν  διαδοχικά  σε  ειδική  φόρμα  του  συστήματος  τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν  οι  υποφάκελοι  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  των
προσφορών  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  τους.
Επισημαίνεται  ότι  οι  υποφάκελοι  «Οικονομικές  Προσφορές»  δεν  αποσφραγίσθηκαν  αφού
σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισμού.

4. Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή  διαπίστωσε  ότι  οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς
συστήματος:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Αριθμός συστήματος
1 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 130343
2 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 132817

5. Σύμφωνα με το άρθρο  2.4.2 “Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών”  της διακήρυξης  εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 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. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, κανένας από τους οικονομικούς φορείς  ΔΕΝ
κατέθεσε σε φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά που όφειλαν να καταθέσουν ως ανωτέρω.

Συνεπώς, 

ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη ο
οικονομικός φορέας με στοιχεία “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και για αυτό τον λόγο
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη ο
οικονομικός  φορέας  με  στοιχεία  “Σ  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α  ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ”  και  για  αυτό  τον  λόγο
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

6.Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 778/28.02.2019 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
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-την με αριθ. 222/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
-τη  βεβαίωση του Προϊσταμένου της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω απόφασης  (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2,

Διαπίστωσε ότι η διαδικασία απέβη άγονη, επειδή απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές, ως μη
κανονικές (αρθ.26 παρ.3 Ν.4412/16) και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή τη ματαίωση
του διαγωνισμού βάσει του Άρθρου 106 παρ.1, Ν.4412/16.

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Δήμητρα Δεμένεγα Μαριάννα Μωραΐτη

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 -τους όρους της υπ’αριθ. 778/28.02.2019 Διακήρυξης,
 -τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές,
 -τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 -την με αριθ. 222/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
 -τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή  των  προϋποθέσεων  της  παρ  1α  του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2,

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως  την  παρ.1 του άρθρου    221,    εδάφιο ε’   και την
παρ.1 του άρθρου   106   ,  

 Το υπ΄αριθμ. 1460/08-04-2019 πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την  “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”

 την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1. Την έγκριση  του υπ΄αριθμ.  1460/08-04-2019 πρακτικού  διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την  “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου
Κέας”.
2. Την ματαίωση του διαγωνισμού, λόγω άγονου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 43/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Προ-
μήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας” - Κήρυξη άγονου διαγω-
νισμού και ματαίωση.

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

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   221   του Ν.  4412/2016,   εδάφιο ε’  :

“Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα

όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών,

την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   106   του Ν.  4412/2016  :

“Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,  ματαιώνει τη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή

αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου

και τα έγγραφα της σύμβασης.”

Βάσει της υπ΄αριθμ. 25/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”, εκδόθηκε από
τον Δήμαρχο η με αριθ.πρωτ. 778/28.02.2019  Διακήρυξη του διαγωνισμού και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004540003.

Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στα
γραφεία του Δήμου Κέας (Τεχνική Υπηρεσία), η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού συνέταξε και
υπέβαλε  το  υπ΄  αριθμ.  1566/15-04-2019  πρακτικό  διεξαγωγής  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για  την  “Προμήθεια  και  τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής  χαράς  Οτζιά Δήμου
Κέας” ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:1566/15-04-2019

Πρακτικό Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την  σύναψη Σύμβασης

“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας” 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
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Στην  Ιουλίδα Κέας την  15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”
(Αριθμ. Διακήρυξης 781/28.02.2019),  η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.  71464  αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004540347.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό

Μέλος

Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  08η
Απριλίου 2019 και ώρα 15:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30

1.  Προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης),  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  71464  και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Χρόνος τιμής προσφοράς
1 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 08/04/2019 09:34:44

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο της προσφοράς. 

2. Στη  συνέχεια  τα  μέλη της  Επιτροπής  που διαθέτουν  τους  απαραίτητους  κωδικούς  για  την
αποσφράγιση  των  προσφορών  καταχώρισαν  διαδοχικά  σε  ειδική  φόρμα  του  συστήματος  τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθεί η προσφορά. 

3. Αμέσως  μετά  την  παραπάνω  διαδικασία  οι  προσφορά  αποσφραγίσθηκε  και  συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκε  ο  υποφάκελος  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  της
προσφοράς  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  της.
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Επισημαίνεται  ότι  ο  υποφάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  δεν  αποσφραγίσθηκε  αφού
σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  αυτός  θα  αποσφραγισθεί  σε  μεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισμού.

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά
είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Αριθμός συστήματος
1 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 130344

5. Σύμφωνα με το άρθρο  2.4.2 “Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών”  της διακήρυξης  εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 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. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας ΔΕΝ κατέθεσε σε φάκελο
τα στοιχεία και δικαιολογητικά που όφειλε να καταθέσει ως ανωτέρω.

Συνεπώς, 
ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και για αυτό τον
λόγο αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

6.Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 781/28.02.2019 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα ηλεκτρονική προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-την με αριθ. 223/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
-τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3,

Διαπίστωσε ότι η διαδικασία απέβη άγονη, επειδή απορρίφθηκε η προσφορά, ως μη κανονική (αρθ.26 παρ.3
Ν.4412/16) και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή τη ματαίωση του διαγωνισμού βάσει του  Άρθρου 106
παρ.1, Ν.4412/16.

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Δήμητρα Δεμένεγα Μαριάννα Μωραΐτη
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 -τους όρους της υπ’αριθ. 778/28.02.2019 Διακήρυξης,
 -τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές,
 -τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 -την με αριθ. 222/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
 -τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή  των  προϋποθέσεων  της  παρ  1α  του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2,

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως  την  παρ.1 του άρθρου    221,    εδάφιο ε’   και την
παρ.1 του άρθρου   106   ,  

 Το υπ΄αριθμ.1566/15-04-2019  πρακτικό  διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την  “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”

 την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1. Την έγκριση  του υπ΄αριθμ.  1566/15-04-2019 πρακτικού  διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την  “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς  Οτζιά Δήμου
Κέας”.

2. Την ματαίωση του διαγωνισμού, λόγω άγονου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 44/2019
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού
για  την “  Προμήθεια    μεταχειρισμένου απορριµµατοφόρου οχήµατος  τύπου πρέσας  για  την  
κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας  ”.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 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 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.

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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Σε εκτέλεση των παραπάνω συντάχθηκε η με αριθμό 1223/28.03.2019 μελέτη από το Τμήμα Τεχνικών

Υπηρεσιών  του  Δήμου  η  οποία  αφορά  στην  “Προµήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου

απορριµµατοφόρου  οχήµατος  τύπου  πρέσας  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  Κέας”,

εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24% 11.520,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης

ποσού 59.520,00 €. 

Η συγκεκριμένη δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου  και συγκεκριμένα από τον ΚΑ

20.7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου» του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να Εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προµήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου

απορριµµατοφόρου  οχήµατος  τύπου  πρέσας  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  Κέας»,

προϋπολογισμού  59.520,00  ευρώ  (με  το  ΦΠΑ),  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  με  αριθμό

1223/28.03.2019 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  του

Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Να  Εγκρίνετε  την  εκτέλεση  της  προμήθειας:  «Προµήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου

απορριµµατοφόρου  οχήµατος  τύπου  πρέσας  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  Κέας»  με

δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

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

προμήθεια: «Προµήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας για

την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας», σύμφωνα με την αναλυτική  διακήρυξη της με αριθμό

1223/28.03.2019 μελέτης  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος,  η

οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

ΜΕΛΕΤΗ
«Προµήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας για

την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
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Προϋπολογισμός       :   48.000,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.       24%        :      11.520,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο                       :    59.520,00 ΕΥΡΩ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου με σύστημα πρέσας»
με CPV: 34144512-0 περί «Απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων», που θα
καλύψει πάγιες ανάγκες του Δήμου μας, προϋπολογισμού 59.520,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% στον K.A.20.7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου» του προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2019.
Πιο αναλυτικά, τα υφιστάμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Καθαριότητας
παρουσιάζουν συχνές βλάβες (λόγω παλαιότητας), το κόστος επισκευής και συντήρησης τους είναι
μεγάλο και παραμένουν για μεγάλα διαστήματα εκτός λειτουργίας στα συνεργεία επισκευής, με
αποτέλεσμα να κρίνεται  αναγκαία η προμήθεια όσο το δυνατόν νεότερου οχήματος  τελευταίας
τεχνολογίας.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

 Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, εφόσον συμβιβάζονται με το νόμο 4412/2016 και την Π1/3305/2010 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύει.

 Της ΥΑ 37393/2028/29.09.2003 (ΦΕΚ Β'/1418/1.10.2003) περί «Μέτρων και όρων για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ Η.Π. 9272/471/2.03.2007(ΦΕΚ Β'/286/2.03.2007).

 Το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α΄ 97/25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα
μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 
και 377/93».

 Της  ΥΑ  οικ.3763/111/27.05.2015  (ΦΕΚ  Β’/1163/18.06.2015)  περί  «Όρων  και
προϋποθέσεων  για  τη  χορήγηση  έγκρισης  τύπου  οχημάτων  Ειδικής  Χρήσης  −  Ειδικού
Σκοπού και διαδικασίας ταξινόμησης»

 Της  ΥΑ  οικ114218/28.10.1997  (ΦΕΚ  Β'/1016/17.11.1997)  περί  «Κατάρτισης  πλαισίου
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

Τεχνικές προδιαγραφές:
Αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  προμήθεια  ενός  μεταχειρισμένου  τριαξονικού
απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) με συμπιεστή απορριμμάτων 20 κυβικών μέτρων και
με  σύστημα  ανύψωσης  κάδων  για  την  Υπηρεσία  Καθαριότητας.  Το  απορριμματοφόρο  θα
χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή των απορριμμάτων εντός του Δήμου και όταν παραστεί ανάγκη,
θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν τα απορρίμματα έως τον Χ.Υ.Τ.Α Κέας.
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1. Γενικά
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες που οφείλει
να πληροί το προσφερόμενο όχημα – μηχάνημα. Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο όχημα θα
είναι μεταχειρισμένο, έτους κατασκευής 2007 ή μεταγενέστερο,  αναγνωρισμένου κατασκευαστή,
πετρελαιοκίνητο,  νέας  τεχνολογίας  με  κινητήρα EURO 4  ή  νεότερης  έκδοσης,  γνωστών  και
αναγνωρισμένων τύπων και κατασκευής, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και
στο  εξωτερικό,  μικτού βάρους  22  tn  τουλάχιστον.  Το  ωφέλιμο  φορτίο  του  οχήματος  σε
συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 10 tn. και όχι περισσότερο από 12 tn.

Το απορριμματοφόρο αυτοκίνητο (που θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή) να έχει
σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων, τύπου πρέσας.
Να  είναι  κατάλληλο  για  τη  μηχανική  φόρτωση  των  συλλεγόμενων  σύμμεικτων  αστικών
απορριμμάτων και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία
του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.
Η υπερκατασκευή να είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις του Δήμου (ποιοτικά και ποσοτικά). Τα
απορριμματοφόρα οχήματα θα πληρούν όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. και τις σύγχρονες οδηγίες
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  νόμιμη  κυκλοφορία  τους  και  ασφαλής
λειτουργία τους στην Ελλάδα. Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ’ άξονα και τα
λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες
διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το όχημα θα είναι τριαξονικό με διπλές
ρόδες πίσω στον μεσαίο άξονα. 
Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» ή «περί» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της
αναφερόμενης τιμής. Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus ή απλά φωτογραφίες, στην Ελληνική
γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

2. Πλαίσιο
2.2.1 Γενικά
Θα  είναι  μεταχειρισμένο,  προωθημένης  οδήγησης,  έτους  κατασκευής  2007  ή  μεταγενέστερα,
πετρελαιοκίνητα,  νέας  τεχνολογίας  με  κινητήρα  EURO 4  ή  νεότερης  έκδοσης,  γνωστών  και
αναγνωρισμένων τύπων και κατασκευής, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, μικτού βάρους 22 tn τουλάχιστον.
Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι  τουλάχιστον 10 tn. και
όχι περισσότερο από 12  tn.  Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει
μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο
περιλαμβάνεται  η  καμπίνα  οδήγησης,  το  προσωπικό  (οδηγός  και  δυο  εργάτες),  το  βάρος  του
καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή
απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του
οχήματος).
Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους μεσαίους τροχούς και
ισχυρό σύστημα ανάρτησης. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ.,
θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
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Το ύψος του (άνω μέρος των διαμήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον
κατά το δυνατόν σταθερό κατά τη φόρτωση του οχήματος. Το μεταξόνιο επιθυμείται να είναι το
μικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος.
Το  ολικό  μικτό  επιτρεπόμενο  φορτίο  πρέπει  να  προκύπτει  από  τους  καταλόγους  των
κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων τους, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με
την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από
όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της. Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό
και  άκαμπτο  το  δυνατό  κατά  τη  φόρτωση  και  θα  αποτελείται  από  διαμήκεις  δοκούς  που  να
συνδέονται  μεταξύ τους  με ικανό αριθμό γεφυρών,  έτσι  ώστε να έχει  απαιτούμενη αντοχή για
φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο)
έλξεως εμπρός. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος Μεταξόνιο

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) Βάρη πλαισίου

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) Ίδιο (νεκρό) βάρος
του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

2.1.2 Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι DIESEL, τετράχρονος, υδρόψυκτος, η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει
να υπερκαλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος. Η ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να  είναι
τουλάχιστον  260  HP.  Ακόμα,  πρέπει  να  έχει  σύστημα  απ’ ευθείας  εκχύσεως,  με  δυνατότητα
εύκολης επισκευής και συντήρησης. Το χωνί διαφορικού πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και
κατασκευής. Επιθυμητή είναι η προσκόμιση των καμπύλων μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και
της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή),
καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. 
Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκπομπές καυσαερίων, δηλαδή
EURO 4 ή νεότερο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:

 Τύπος και κατασκευαστής.

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
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2.1.3 Σύστημα μετάδοσης
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Τα διαφορικά θα επενεργούν
στους δύο οπίσθιους άξονες και θα είναι αναλόγου κατασκευής έτσι ώστε σε συνεργασία με το
κιβώτιο ταχυτήτων, το όχημα να μπορεί να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15%.
Θα φέρει συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος
απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. Από διαφορικό και ημιαξόνια
γνήσια  του  εργοστασίου  κατασκευής  των  πλαισίων,  αποκλειόμενης  της  χρησιμοποιήσεως
απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή
λειτουργία των οχημάτων, κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων.
Από τους άξονες οι δυο να είναι κατευθυντήριοι και ο μεσαίος να φέρει το  διαφορικό (6x2). O
μεσαίος  κινητήριος  άξονας  πρέπει  να  είναι  εξοπλισμένος  με  διπλά  ελαστικά  και  αναρτήσεις
πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο.
Τιμόνι πρέπει να διαθέτει εκτός από τον πρώτο και ο τελευταίος άξονας. Οι πίσω τροχοί επιθυμητό
είναι  να  διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις  πλήμνες  των τροχών για  καλύτερη και
αμεσότερη  απόκριση  των  τροχών  κατά  τις  συνεχείς  εκκινήσεις  με  συνέπεια  την  μείωση
κατανάλωση του καυσίμου.

2.1.4. Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος, με αέρα, δύο ανεξαρτήτων κυκλωμάτων,
σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με
την οδηγία 98/12 της  ΕΟΚ).  Θα διαθέτει  τουλάχιστον  σύστημα αντιμπλοκαρίσματος  τροχών
(ABS). 
Θα υπάρχουν δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Η ρύθμιση των φρένων θα γίνεται αυτόματα,
ανάλογα με τη φθορά των υλικών τριβής. Το υλικό τριβής των φρένων δε θα περιέχει αμίαντο. 
Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίσει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το
αυτοκίνητο να είναι εφοδιασμένο με αερόφρενα διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος. Οι σωληνώσεις,
τα ρακόρ κ.λπ. εξαρτήματα πρέπει να είναι αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται
την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως. Επιθυμητό είναι να διατίθεται στον
κινητήρα δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα
πέδησης του οχήματος.  Με το  σύστημα αυτό θα  αυξάνεται  η  ασφάλεια  κατά την οδήγηση σε
κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο ακόμα και σε κλίση
10 %, με σβηστό τον κινητήρα. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και
θα επενεργεί  στους  πίσω τροχούς  του οχήματος.  Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια
πίεσης αέρα), το όχημα θα ακινητοποιείται.

2.1.5 Σύστημα διεύθυνσης
Το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής υποβοήθησης και
σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 92/62 EC). Το τιμόνι να είναι ρυθμιζόμενο
κατά ύψος και εμπρός – πίσω σε σχέση με τον οδηγό, θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα
μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
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2.1.6 Άξονες – αναρτήσεις - ελαστικά
Το όχημα θα φέρει τρεις (3) άξονες με ικανότητα φόρτισης των αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών
(σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC). Η ικανότητα φόρτισης των παραπάνω πρέπει να υπερκαλύπτει
τις  απαιτήσεις  φόρτισης  του οχήματος  για όλες  τις  συνθήκες  κίνησής του.  Το όχημα θα φέρει
τροχούς με καινούρια (ημερομηνία παραγωγής το πολύ 6 μηνών) ελαστικά επίσωτρα, κατάλληλα
για την κίνησή του εντός και εκτός δρόμων.
Υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, σε κατάλληλη βάση στήριξης πάνω στο όχημα και
κατάλληλος μηχανισμός που να καθιστά δυνατή την αφαίρεση του ή την επανατοποθέτησή του
από ένα άτομο. Η θέση του εφεδρικού τροχού δεν πρέπει να επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων
του οχήματος.
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).

2.1.7 Καμπίνα οδήγησης
Η καμπίνα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου τύπου, και
να φέρει τη συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Η ανάκλισή της
πρέπει να γίνεται υδραυλικά.
Θα διαθέτει σύστημα κλιματισμού (air condition) καθώς και σύστημα αερισμού. Πρέπει να παρέχει
την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση, να φέρει ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) από
γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX), SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας.
Γενικά  θα  φέρει  κρύσταλλα  ασφαλείας  σ΄  όλα  τα  παράθυρα,  εκ  των  οποίων  τα  πλευρικά  να
ανοίγουν με μηχανικό ή ηλεκτρικό μηχανισμό.
Η καμπίνα θα διαθέτει δύο (2) πόρτες. Επίσης θα διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον υαλοκαθαριστήρες
με  αντίστοιχους  ηλεκτρικούς  πίδακες  νερού,  για  τον  καθαρισμό  του  ανεμοθώρακα,  δύο  (2)
τουλάχιστον ρυθμιζόμενα αλεξήλια (σκιάδια), δάπεδο με πλαστικά ταπέτα, εσωτερικό φωτισμό και
πυροσβεστήρα, κατάλληλα στερεωμένο και κατάλληλων προδιαγραφών.
Οι διαστάσεις της καμπίνας και οι θέσεις σε αυτήν πρέπει να επιτρέπουν να μεταφέρονται άνετα
εκτός του οδηγού δύο (2) ακόμη καθήμενα άτομα. Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο,
ανατομικό,  ρυθμιζόμενο,  ενώ των  συνοδηγών  άνετο,  ανατομικό,  ξεχωριστό  για  τον  καθέναν  ή
μονοκόμματο. Η καμπίνα θα φέρει ακόμη διπλούς εργονομικούς καθρέπτες.
Ο  πίνακας  οργάνων  (ταμπλό)  του  οχήματος  θα  έχει  όλα  τα  απαραίτητα  όργανα  ελέγχου,  τις
φωτεινές  ενδείξεις  και  τα  χειριστήρια  για  την  ασφαλή  παρακολούθηση  των  λειτουργιών,  των
βλαβών και  της κίνησης του οχήματος,  ψηφιακό ταχογράφο,  ρευματοδότη για την τοποθέτηση
καλωδίου επέκτασης (μπαλαντέζας). Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής θα είναι τοποθετημένη
έγχρωμη κάμερα (CCTV) για την παρακολούθηση των εργασιών από τον θάλαμο οδήγησης, μέσω
οθόνης.

2.1.8 Ηλεκτρικό σύστημα
Το  αυτοκίνητο  πρέπει  να  έχει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  και  σημάτων  για  την
κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι δε εφοδιασμένο με τους απαραίτητους
προβολείς,  προβλεπόμενους  καθρέπτες,  φωτιστικά  σώματα,  ηχητικά  σήματα,  ηχητικό  σήμα
οπισθοπορείας  (τζιτζίκι)  και  ηχητικό σύστημα επικοινωνίας  των εργατών με  τον  οδηγό,  πλήρη
ηλεκτρική εγκατάσταση για νυκτερινή αποκομιδή, περιστρεφόμενους φάρους κ.λπ.
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2.2 Υπερκατασκευή 
Η  υπερκατασκευή  θα  είναι  κατάλληλου  τύπου,  όπως  προδιαγράφεται  στη  συνέχεια,  και  θα
χρησιμοποιηθεί  για  τη  μηχανική  (με  κάδους)  ή  χειρωνακτική  (με  τα  χέρια)  αποκομιδή  και
μεταφορά απορριμμάτων.  Θα είναι  εξ΄  ολοκλήρου μεταλλική  και  οπίσθιας  φόρτωσης.  Όλες  οι
συγκολλήσεις της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το
μήκος των συνδεόμενων επιφανειών, ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Η δε
στήριξη  της  επικάλυψης  θα  γίνεται  με  κοχλίες  με  περικόχλιο  και  γκρόβερ,  όπου  δεν  υπάρχει
συγκόλληση.
Το  υλικό  κατασκευής  του  κυρίως  σώματος  θα  είναι  χαλυβδοέλασμα  αντιτριβικού  τύπου,
εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση. Ειδικότερα για τα
τμήματα  που  δέχονται  αυξημένες  πιέσεις,  τριβές  και  γενικότερα  μηχανικές  καταπονήσεις  (να
προσδιορισθούν συγκεκριμένα, π.χ. οπίσθια πόρτα, χοάνη φόρτωσης κ.λπ.), ο χρησιμοποιούμενος
χάλυβας θα είναι τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Τα πλευρικά τοιχώματα θα είναι κυρτά,
χωρίς  κάθετες  ενισχύσεις,  πάχους  τουλάχιστον  τεσσάρων (4,0)  mm.  Το  δάπεδο  θα  έχει  πάχος
τουλάχιστον πέντε (5,0) mm.
Οι πλάκες προώθησης και συμπίεσης των απορριμμάτων να είναι κατασκευασμένες από ειδικό
χαλυβδοέλασμα (HARDOX 450 ή DOMEX 550MC ή ανθεκτικότερο) πάχους 5 mm τουλάχιστον
με ενισχύσεις ώστε να αντέχουν στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων.

Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού
κυκλώματος, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα, για την
αποφυγή διαφόρων εμπλοκών αλλά και την διευκόλυνση του ελέγχου και της επισκευής τους. Το
υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή
υπερφορτώσεων της κιβωτάμαξας.

Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του
εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας από απορρίμματα σταθερού βαθμού συμπιέσεως κατά την
διάσταση  του  μήκους  της  κιβωτάμαξας  δηλ.  από  το  εμπρόσθιο  προς  το  οπίσθιο  τμήμα  του
αυτοκινήτου.
Η συμπίεση θα επιτυγχάνεται μέσω ελεγχόμενης οπισθοχώρησης της πλάκας εκκένωσης προς το
εμπρόσθιο τμήμα της υπερκατασκευής. Η πλάκα εκκένωσης για τον σκοπό αυτό κατά τη φάση της
αρχικής  φόρτωσης  θα  βρίσκεται  στο  οπίσθιο  τμήμα  της  υπερκατασκευής  πλησίον  της  χοάνης
φόρτωσης και σταδιακά θα υποχωρεί στην θέση ηρεμίας της (τηλεσκοπικός κύλινδρος κλειστός)
μέχρι  πλήρους  φορτώσεως  της  υπερκατασκευής.  Το  σύστημα  πρέπει  να  παίρνει  κίνηση  μέσω
δυναμολήπτη με εμπλοκή μέσω ηλεκτρικού συστήματος. Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται από
το κιβώτιο του πλαισίου μέσω δυναμολήπτη (ΡΤΟ). Να αναφέρεται ο τύπος, ο κατασκευαστής και
η  σχέση  μετάδοσης.  Επιθυμητό  να  δοθεί  ιδιαίτερη  μέριμνα  στην  αυτονομία  του  μηχανισμού
σύμπλεξης – αποσύμπλεξης πλαισίου – υπερκατασκευής για την αποφυγή φθορών. Η εκκίνηση του
μηχανισμού συμπίεσης των απορριμμάτων θα πρέπει να μπορεί να γίνεται από την καμπίνα του
οδηγού.
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Τα  υγρά  των  απορριμμάτων  θα  συγκεντρώνονται  σε  σημείο  που  να  επιτρέπει  τον  εύκολο
καθαρισμό  και  την  απολύμανση,  όπου  θα  πρέπει  να  υπάρχει  λεκάνη  συλλογής  των  υγρών
στραγγισμάτων και στόμιο με βαλβίδα εκκένωσης. 
Επιθυμητό είναι το απορριμματοφόρο να φέρει ανυψωτικό σύστημα με βραχίονες και κτένα και
δυνατότητα ανύψωσης κάδων από 120 λίτρα μέχρι 1300 λίτρα (EN 840-1/-2/-3). Η υπερκατασκευή
δεν πρέπει να αδειάζει με υδραυλική ανατροπή, αλλά με σύστημα αντίστροφης κίνησης της πρέσας,
ανάστροφους  υδροστατικούς  κυλίνδρους  οι  οποίοι  θα  χρησιμοποιούνται  για  τη  σάρωση  και
προώθηση των απορριμμάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής τους προς το εσωτερικό του κυρίως
σώματος.

Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή. Θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά
και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. Όλες οι συγκολλήσεις επί της κιβωτάμαξας πρέπει να
αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να
υπάρχει, αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση, η δε στήριξη της επικάλυψης να γίνεται είτε με
καρφιά είτε με κοχλίες με περικόχλιο και γκρόβερ όπου δεν υπάρχει συγκόλληση.

Η  κιβωτάμαξα  πρέπει  να  διαθέτει  στόμιο  φόρτωσης  που  θα  βρίσκεται  στο  πίσω  μέρος  της
υπερκατασκευής  και  θα  είναι  ενιαίο  με  αυτή,  κατάλληλης  χωρητικότητας  ώστε  να  μπορεί  να
δέχεται και ογκώδη αντικείμενα όπως χαρτοκιβώτια κ.λπ.

Το στόμιο φόρτωσης πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά ανακλινόμενο παραπέτο φόρτωσης ώστε να
αποφεύγεται  θέα  και  εκτινάξεις  και  ταυτόχρονα  να  υπάρχει  χαμηλό ύψος  φόρτωσης  κατά  την
χειρονακτική αποκομιδή.
Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω χειριστηρίου που θα βρίσκεται δίπλα
στο στόμιο φόρτωσης. Επίσης υποχρεωτικά η λειτουργία του συστήματος συμπίεσης θα μπορεί να
επιλεγεί  συνεχής  –  αυτόματη,  μιας  φάσης συμπίεσης,  τελείως  χειροκίνητη – διακοπτόμενη και
συγχρονισμένη με το ανυψωτικό σύστημα των κάδων.

Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να φέρει ανάστροφους υδροστατικούς κυλίνδρους οι οποίοι θα
χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής
τους προς το εσωτερικό του κυρίως σώματος

Προκειμένου  να  αποφεύγεται  η  επαφή  των  απορριμμάτων  με  το  σύστημα  συμπίεσης  και  να
επιτυγχάνεται η μέγιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου της χοάνης φόρτωσης.

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μηχανισμός (π.χ. κομβίο «μανιτάρι») ο οποίος θα ακινητοποιεί άμεσα
όλο το  σύστημα  λειτουργίας  σε  περίπτωση έκτακτης  ανάγκης.  Ο μηχανισμός  θα  είναι  εύκολα
προσβάσιμος και από το χώρο φορτοεκφόρτωσης και από την καμπίνα του οδηγού.

Τα απορρίμματα πρέπει  να  συμπιέζονται  στο  πίσω μέρος  της  υπερκατασκευής  από την  πλάκα
συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια των υδραυλικών κυλίνδρων.
Η πλάκα συμπίεσης να είναι σπαστού τύπου (να διαθέτει δηλαδή φορείο κινούμενο σε γλίστρα και
πλάκα σάρωσης συνδεδεμένα αρθρωτά μεταξύ τους), αποκλειόμενων συστημάτων με απλή ενιαία
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πλάκα προώθησης, να καλύπτει όλη τη διατομή της κιβωτάμαξας και να κινείται επάνω σε ειδικούς
στεγανούς  οδηγούς.  Μετά  από  κάθε  συμπίεση  των  απορριμμάτων  η  πλάκα  συμπίεσης  να
επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση δηλ. στο σημείο εκκίνησης. Η έναρξη του κύκλου
συμπίεσης πρέπει να συγχρονίζεται με την φάση καθόδου του κάδου και σε καμία περίπτωση με
την φάση ανόδου του. Επιθυμητό είναι η πλάκα αυτή, με την ανάλογη χρήση της, να συμβάλλει
στην αύξηση της σχέσης συμπίεσης.

Ο βαθμός συμπίεσης των απορριμμάτων να είναι έως 6:1 για οικιακά απορρίμματα.

Επιθυμητό είναι να δοθούν τα σχέδια για τις εξωτερικές διαστάσεις της υπερκατασκευής και να
δηλωθεί το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο σε συμπιεσμένα απορρίμματα (kg/m3 όγκου
του χώρου φόρτωσης της υπερκατασκευής).

Η πίσω πόρτα θα πρέπει  να περιλαμβάνει  το στόμιο  φόρτωσης το οποίο υποχρεωτικά θα  έχει
χωρητικότητα τουλάχιστον 2 m3 (κ.μ.). Τόσο το δάπεδο όσο και τα πλάγια τοιχώματα του στομίου
φόρτωσης  και  της  πίσω  πόρτας  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  χάλυβα  υψηλής  ποιότητας  και
αντοχής σε τριβή, πάχους 5 mm τουλάχιστον. Η οπίσθια πόρτα θα πρέπει να ανοίγει προς τα πάνω
και θα ενισχύεται με υδραυλικούς κυλίνδρους. Η κατασκευή της οπίσθιας πόρτας θα εξασφαλίζει
ότι τα απορρίμματα θα παρακρατούνται εντός του κυρίου σώματος της υπερκατασκευής και θα
υπάρχει πλήρης στεγανότητα, χωρίς την ελάχιστη διαρροή είτε σε υγρά είτα σε απορρίμματα, μέχρι
την τελική εκκένωση του φορτίου στο χώρο διάθεσης. Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων
πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας. Τα χειριστήρια ελέγχου
(άνοιγμα  –  κλείσιμο)  της  οπίσθιας  πόρτας  θα  είναι  τοποθετημένα  σε  σημείο  από  το  οποίο  ο
χειριστής να έχει καθαρή εικόνα και πλήρη έλεγχο του ανοίγματος της, του κλεισίματος της και της
εκφόρτωσης των απορριμμάτων. Επιθυμητό είναι να αναφέρεται το βάρος της οπίσθιας πόρτας.

Ο χρόνος εκφόρτωσης πρέπει να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Ο χειρισμός του ανοίγματος της πίσω
πόρτας  και  εκκένωσης  των  απορριμμάτων  πρέπει  να  μπορεί  να  γίνει  από  χειριστήριο  στο
εμπρόσθιο  τμήμα  της  υπερκατασκευής.  Επίσης  η  πόρτα  για  λόγους  εξασφάλισης  πλήρους
στεγανότητας πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζει υδραυλικά στο κυρίως σώμα της υπερκατασκευής.

Η  θέση  των  φλας  και  της  πινακίδας  κυκλοφορίας  πρέπει  να  είναι  τέτοια  ώστε  να  μην
καταστρέφονται  κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου,  σε  πορεία  προς  τα όπισθεν.  Οι
θέσεις στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι ισχυρές για την ασφαλή μεταφορά των
εργατών.
Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι μεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσμοι του
υδραυλικού συστήματος  συμπιέσεως των απορριμμάτων πρέπει  να είναι  απόλυτα στεγανοί  και
μεγάλης αντοχής η οποία να υπερκαλύπτει των ανώτατη πίεση λειτουργίας του συστήματος.
Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς την πίσω πόρτα, για την εξυπηρέτηση των
διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, φώτων, φλάς και κουδουνιών πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια
και  μην είναι  εκτεθειμένες,  ενώ παράλληλα να είναι  ευχερής η αντικατάσταση τους χωρίς την
ανάγκη οπών επί της κιβωτάμαξας.
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2.2.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για τη φόρτωση συσκευασμένων απορριμμάτων (σε
πλαστικούς σάκους, χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια), και απορριμμάτων τα οποία θα φορτώνονται με
το φτυάρι,  και  επομένως είναι  δυνατό να περιέχουν μεγάλη ποσότητα ύδατος,  άμμου ή άλλων
οργανικών και ανόργανων υλικών.
Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος πρέπει να βρίσκεται η
οπίσθια πόρτα. Κατόπιν υδραυλικής ανύψωσής της με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, πρέπει να
επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριμμάτων. Στον χώρο αυτόν θα πρέπει να εκφορτώνονται τα
απορρίμματα των κάδων ή όσων συλλέγονται με τα χέρια.
Η  χωρητικότητα  του  κυρίως  σώματος,  δηλαδή  ο  όγκος  που  καταλαμβάνουν  τα  συμπιεσμένα
απορρίμματα εντός του κυρίως σώματος, θα πρέπει να είναι   τουλάχιστον 20,00 m3  .
Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να φέρει ανάστροφους υδροστατικούς κυλίνδρους οι οποίοι θα
χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής
τους προς το εσωτερικό του κυρίως σώματος .

Εντός της κιβωτάμαξας και σε όλο το μήκος αυτής θα κινείται η μεταλλική πλάκα εκφόρτωσης των
απορριμμάτων. Ένας ισχυρός υδροστατικός κύλινδρος, με ένα βάκτρο, θα πρέπει να μετακινεί τη
μεταλλική αυτή πλάκα. Επιθυμητό είναι η πλάκα αυτή, με την ανάλογη χρήση της, να συμβάλλει
στην αύξηση της σχέσης συμπίεσης.
Η προαναφερόμενη πλάκα θα πρέπει να χρησιμεύει για την εκφόρτωση των απορριμμάτων μετά το
υδραυλικό άνοιγμα της οπίσθιας πόρτας, με κατάλληλο και ασφαλή χειρισμό .
Η πλάκα εκφόρτωσης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής με ιδιαίτερες ενισχύσεις.
Η υπερκατασκευή θα είναι χωρητικότητας από 80,00 έως και 1.300,00 lt .
Το πλαίσιο του μηχανισμού θα είναι προσαρμοσμένο στο οπίσθιο μέρος της οπίσθιας πόρτας και θα
προσφέρει  τη  δυνατότητα  ανάρτησης  κάδων  και  ανατροπής  τους  προς  εκφόρτωση,  εντός  της
λεκάνης εναπόθεσης των απορριμμάτων.
Θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού, τόσο για χειρωνακτική (με τα χέρια) όσο και για
μηχανική (με κάδους) αποκομιδή.

2.2.2 Ειδικές απαιτήσεις
Το υδραυλικό σύστημα θα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο) του οχήματος μέσω ισχυρής
ή  ισχυρών  υδραυλικής-ών  αντλίας-ών  και  θα  φέρει  αυτοματισμό  /  εξοπλισμό  σύμπλεξης  /
αποσύμπλεξης των αντλιών, χωρίς τη συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη και του συμπλέκτη
του πλαισίου.
Το  υδραυλικό  σύστημα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένο  με  βαλβίδα  ανακούφισης  για  αποφυγή
αλόγιστων υπερφορτώσεων. Όλες οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος των υδροστατικών
κυλίνδρων να είναι εξωτερικές και ορατές για να μπορούν να ελέγχονται και να είναι εύκολη η
επισκευή τους.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς τον πίνακα ελέγχου λειτουργίας, τα φώτα,
φλας, την ηχητική επικοινωνία οδηγού και προσωπικού καθαριότητας, τον προβολέα νυχτερινής
εργασίας και τους περιστρεφόμενους φάρους, να είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν
χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες με οξυγόνο.
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Εξωτερικά,  στο  χαμηλότερο  σημείο  της  οπίσθιας  πόρτας,  πρέπει  να  φέρει  ανακλινόμενα  -
αντιολισθητικά ισχυρά σκαλοπάτια για την ασφαλή μεταφορά του προσωπικού καθαριότητας και
χειρολαβές συγκράτησης.

Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο μέρος της υπερκατασκευής να
είναι τοποθετημένοι, αντίστοιχα, από ένας (1) περιστρεφόμενος φάρος χρώματος πορτοκαλί ενώ
στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας ένας (1) προβολέας νυκτερινής εργασίας.

Η κατανομή των φορτίων στους άξονες του πλαισίου (κενή υπερκατασκευή αλλά και με ωφέλιμο
φορτίο  απορριμμάτων)  θα  είναι  σύμφωνη  με  τους  Ελληνικούς  κανονισμούς  για  την  ασφαλή
κυκλοφορία του οχήματος.

2.2.3 Συστήματα ασφαλείας
Η υπερκατασκευή θα  φέρει  όλα τα  απαραίτητα  μέσα και  μέτρα ασφαλούς λειτουργίας  και  θα
ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις κατασκευής, ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική
νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.2.4 Συστήματα ασφαλείας
Η υπερκατασκευή θα φέρει πλήρη υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος
από  τα  υπόλοιπα  υδραυλικά  συστήματα  της  υπερκατασκευής.  Θα  είναι  κατάλληλος  για  την
υποδοχή των τυποποιημένων κατά DIN 30700, DIN 30740 και  ΕΝ 840 κάδων απορριμμάτων,
πλαστικών ή μεταλλικών, με δυνατότητα ανύψωσης μέσω μηχανισμού βραχιόνων ή/και χτένας. Ο
χειρισμός του όλου μηχανισμού θα γίνεται από  το πίσω μέρος του οχήματος. Ο μηχανισμός πρέπει
να  πληροί  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  προλήψεως  ατυχημάτων  και  να  φέρει  σύστημα
ασφαλιστικών βαλβίδων για την προστασία του από υπερφόρτιση και κακή χρήση. 
Θα αποτελείται από:

 Το πλαίσιό του.

 Το σύστημα ανύψωσης.

 Τον μηχανισμό παγίδευσης (ανοίγματος) του καπακιού.

 Το χειριστήριο.
Ο  χειρισμός  του  όλου  μηχανισμού  πρέπει  να  γίνεται  από  το  πίσω  μέρος  του  οχήματος.  Ο
μηχανισμός  πρέπει  να  πληροί  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  προλήψεως  ατυχημάτων.  Ο
απαιτούμενος χρόνος (δευτερόλεπτα) ενός κύκλου λειτουργίας αποκομιδής ενός κάδου (ανύψωσης,
αδειάσματος  και  κατεβάσματος  των  κάδων)  πρέπει  να  καθορίζεται  από  τους  προσφέροντες,
παράλληλα με την περιγραφή των αντίστοιχων ενεργειών των εργατών αποκομιδής. Ο μηχανισμός
ανύψωσης  θα  πρέπει  να  φέρει  σύστημα  ασφαλιστικών  βαλβίδων  για  την  προστασία  από
υπερφόρτωση και κακή χρήση.

2.2.5 Διάφορες επισημάνσεις
Δεν πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που να προεξέχουν ώστε να υπάρχει κίνδυνος προξένησης
βλαβών κατά την οπισθοπορεία, όπως δεν πρέπει να υπάρχει και άλλος χώρος για τη συγκέντρωση
από το προσωπικό καθαριότητας π.χ. χαρτοκιβωτίων κ.λ.π.
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Αντίθετα, θα πρέπει να προβλέπονται θέσεις για την τοποθέτηση μιας σκούπας και ενός φτυαριού.
Το αμάξωμα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως:
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής και αριθμό σειράς.
Στο  οπίσθιο  μέρος  η  υπερκατασκευή  πρέπει  να  φέρει  ερυθρόλευκες  ή  ερυθρές  –  κίτρινες
ανακλαστικές λωρίδες.

Η γενική κατάσταση της υπερκατασκευής και όλου του εξοπλισμού της θα είναι πολύ καλή
και θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ενός (1) έτους τουλάχιστον, από την ημερομηνία
παράδοσής της.

2.2.6 Διάφορες επισημάνσεις
Το απορριμματοφόρο πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα
με όλα τα παραπάνω. Το αυτοκίνητο να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα, σύμφωνα με τον
Κ.Ο.Κ. και το πρότυπο ΕΝ 1501-1: 1998:

 Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές, δηλαδή: Μία (1) ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων
εργαλείων (ένα (1) μπουλονόκλειδο, μία (1) σειρά γερμανικών κλειδιών, ένα (1) γαλλικό
κλειδί, ένα (1) σφυρί, δύο (2) κατσαβίδια, ένα (1) δοκιμαστικό και μία (1) πένσα) και θα
περιλαμβάνει επιπλέον ανυψωτήρα και σφήνες αναστολής κίνησης.

 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της
παράδοσης.

 Φαρμακείο πλήρες, και γενικά όλο τον πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται
από τον Κ.Ο.Κ.

 Πλήρη εφεδρικό τροχό (ζάντα, ελαστικό και αεροθάλαμο), τοποθετημένο σε ευχερή θέση.

 Φώτα νυχτερινής εργασίας.

 Τουλάχιστον έναν περιστρεφόμενο φάρο πίσω και έναν μπροστά.

 Εγκατάσταση φωτισμού (φώτα stop, πορείας, φλας) στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής

 Τρίγωνο βλαβών.

 Ψηφιακό ταχογράφο και ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα.

 Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των οχημάτων.

 Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο ∆ήμος κατά την ημερομηνία σύναψης σύμβασης.

2.2.8 Διάφορες επισημάνσεις
Ο χρόνος  εγγύησης  για  την  καλή  λειτουργία  των  οχημάτων  (πλαίσιο  και  υπερκατασκευή)  θα
δηλώνεται στην τεχνική προσφορά και θα είναι  τουλάχιστον 12 μήνες. Στην προσφορά μπορούν
να αναφερθούν τα service που θα γίνουν την περίοδο της εγγύησης. Δε γίνονται αποδεκτές και δε
λαμβάνονται υπόψη, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά
και όχι στο πλήρες όχημα.
Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή
και εφόσον είναι εφικτό, στον τόπο εργασίας του οχήματος.
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Επιθυμητό  είναι  να  συνοδεύεται  από  Υπεύθυνη  δήλωση  του  οίκου  κατασκευής  επίσημα
μεταφρασμένη και θεωρημένη για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη και ει δυνατόν
αποστολής  τους  σε  διάστημα  σαράντα  οκτώ  (48)  ωρών  από  την  ζήτησή  τους.  Σε  περίπτωση
κατάθεσης  μόνον  σχετικής  δήλωσης  μόνον  προμηθευτή,  είναι  στην  διακριτική  ευχέρεια  της
Επιτροπής διαγωνισμού το εάν θα ζητηθεί αντίστοιχη και από τον κατασκευαστή.

2.2.9 Χρόνος και τόπος παράδοσης – Ευθύνες προμηθευτή
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο
ανάδοχος – προμηθευτής ευθύνεται για τη μεταφορά του οχήματος και του συνοδού εξοπλισμού
του, με δικά του έξοδα, σε χώρο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το  όχημα  θα  συνοδεύεται  από  την  έγκριση  του  συγκεκριμένου  τύπου  ως  όχημα  Ειδικής
χρήσης/Ειδικού σκοπού, α/α 22 SG (κωδ. βάσει 2007/46/ΕΚ) απορριμματοφόρου από τον αρμόδιο
φορέα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των αρ. 5 ή/και 6 της ΥΑ οικ.3763/111/27.05.2015
(ΦΕΚ Β’/1163/18.06.2015).

Ο ανάδοχος  προμηθευτής  υποχρεούται  για  την  έκδοση άδειας  κυκλοφορίας  του  οχήματος
καθώς και όλων των εγγράφων που απαιτούνται, με δικά του έξοδα.

2.2.10 Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, που
με  ποινή  αποκλεισμού  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη από  ένα (1)  έτος,  καθώς  και  ο  χρόνος
παράδοσης,  που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερος από  60 ημέρες,  Στην
τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του προσφερόμενου οχήματος  υπό
τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  των  αρ.5  ή/και 6 της ΥΑ οικ.3763/111/27.05.2015, από όπου
θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις προδιαγραφές τουλάχιστον EURO 4 για τα
καυσαέρια και τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής.

Υπεύθυνη δήλωση ότι με την παράδοση του οχήματος θα παραδώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα
που  είναι  απαραίτητα  για  την  ταξινόμηση/έκδοση  αδείας  του  οχήματος  (ενδεικτικά  και  όχι
αποκλειστικά  αναφέρονται  άδεια  κυκλοφορίας,  έντυπο  Κ.Τ.Ε.Ο.,  εξωτερικού  σε  περίπτωση
εισαγόμενου, πιστοποιητικό τελωνείου για ταξινόμηση, βιβλίο μεταβολών κ.τ.λ.).

Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ
«Προµήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας για

την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας»

Η  δαπάνη  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των  πενήντα  εννέα  χιλιάδων  πεντακόσια  είκοσι  ευρώ
(59.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τη
πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του Κ.Α. 20.7132.0001 έτους 2019, ως
κατωτέρω:

α/α Είδος Ποσότητα Δαπάνη

1
Μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο όχημα τύπου

πρέσας
1 48.000,00 €

Σύνολο 48.000,00 €

ΦΠΑ 24% 11.520,00 €

Γενικό σύνολο 59.520,00 €

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

Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
«Προµήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας για

την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας»

ΑΡΘΡΟ 1ο
Το  υπό  προμήθεια  απορριμματοφόρο  όχημα  θα  είναι  μεταχειρισμένο,  έτους
κατασκευής 2007 ή μεταγενέστερα, πετρελαιοκίνητο, νέας τεχνολογίας με κινητήρα
EURO 4 ή νεότερης έκδοσης, γνωστών και αναγνωρισμένων τύπων και κατασκευής,
με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μικτού
βάρους  22  tn τουλάχιστον.  Το  ωφέλιμο  φορτίο  του  οχήματος  σε  συμπιεσμένα
απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 10tn. και όχι περισσότερο από 12 tn.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Το  απορριμματοφόρο  αυτοκίνητο  (που  θα  αποτελείται  από  πλαίσιο  και
υπερκατασκευή)  πρέπει  να  έχει  σύστημα  συμπιέσεως  των  απορριμμάτων,  τύπου
πρέσας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  τη  μηχανική  φόρτωση  των  συλλεγόμενων
σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων και  να πληροί όλες τις  υπάρχουσες διατάξεις
ώστε να  είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις του Δήμου (ποιοτικά
και  ποσοτικά).  Τα απορριμματοφόρα οχήματα θα πληρούν όλους τους όρους  του
Κ.Ο.Κ. και τις σύγχρονες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η
νόμιμη κυκλοφορία τους και ασφαλής λειτουργία τους στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι  διαστάσεις  γενικά  του  αυτοκινήτου,  τα  βάρη  κατ’  άξονα  και  τα  λοιπά
κατασκευαστικά  στοιχεία  του,  πρέπει  πέρα  από  τα  προηγούμενα  να  πληρούν  τις
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ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το όχημα θα είναι
τριαξονικό.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Το εν λόγω όχημα πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο να λειτουργήσει
σύμφωνα με όλα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Συνολικού προϋπολογισμού σε (€) Πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ
(59.520,00) με τυπικό καθεστώς Φ.Π.Α. 24%.

Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«Προµήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας για

την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας»

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο προμήθειας  
Με  τη  μελέτη  αυτή  προβλέπεται  η  προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  και  συγκεκριμένα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΕΝΑ  (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ για  να
καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Κέας.

Άρθρο   2  ο : Ισχύουσες διατάξεις  
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Των  σχετικών  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και

Αποκέντρωσης,  εφόσον  συμβιβάζονται  με  το  νόμο  4412/2016  και  την  Π1/3305/2010
απόφαση του Υπ. Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύει.

 Της  ΥΑ  οικ114218/28.10.1997  (ΦΕΚ  Β'/1016/17.11.1997)  περί  «Κατάρτισης  πλαισίου
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

 Της ΥΑ 37393/2028/29.09.2003 (ΦΕΚ Β'/1418/1.10.2003) περί «Μέτρων και όρων για τις
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ Η.Π. 9272/471/2.03.2007(ΦΕΚ Β'/286/2.03.2007).

Άρθρο   3  ο :   Τεχνικές προδιαγραφές  
Αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  προμήθεια  μεταχειρισμένου  ενός  τριαξονικού
απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) με συμπιεστή απορριμμάτων 20 κυβικών μέτρων και
με  σύστημα  ανύψωσης  κάδων  για  την  Υπηρεσία  Καθαριότητας  του  Δήμου  Κέας.  Το
απορριμματοφόρο θα χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων εντός του
Δήμου και όταν παραστεί ανάγκη, θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν τα απορρίμματα έως τον
Χ.Υ.Τ.Α. Κέας.

Άρθρο   4  ο :   Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  Η
σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 5  0   : Προϋπολογισμός προμήθειας  
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Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακόσια είκοσι ευρώ  (59.520,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τη πίστωση του τακτικού
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του Κ.Α. 20.7132.0001 έτους 2019.

ΑΡΘΡΟ 6  0   : Εγγυήσεις  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997
(ΦΕΚ 139/τ.Α/1997) 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 αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση. 

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
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, 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. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις  περιλαμβάνουν και  τον όρο ότι  η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα
στο  άρθρο  72   του  Ν.  4412/2016  και  στην  παράγραφο  1.2.3  του  άρθρου  11  της  υπ’ αριθμ.
Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης. 

6.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 Κάθε  προσφορά  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  θα  συνοδεύεται  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό, σε ευρώ, 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. 

6.2   Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 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 καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

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

6.3.Εγγύηση καλής λειτουργίας

 Ο  προμηθευτής  στον  οποίον  έγινε  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση
καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών
που  προκαλούνται  από  δυσλειτουργία  των  αγαθών  μετά  των  σχετικών  εργασιών
εγκατάστασής  τους,  κατά  την  περίοδο  εγγύησης  καλής  λειτουργίας.  Η  διάρκεια  του
χρονικού διαστήματος της εγγύησης θα ξεκινά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής
των εγκατεστημένων αγαθών από το Δήμο Κέας και θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους,
όπως  ειδικότερα  θα  καθορίζεται  από  τη  Σύμβαση. Η  εγγυητική  επιστολή  καλής
λειτουργίας έχει ύψος ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Στο χρονικό
διάστημα ισχύος  της  εγγύησης καλής λειτουργίας  ισχύουν οι  διατάξεις  περί  εγγυημένης
λειτουργίας εγγύησης του αρ. 215 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες ο ανάδοχος
οφείλει  κατά  το  χρόνο  της  εγγυημένης  λειτουργίας  να  προβαίνει  στην  προβλεπόμενη
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη, ακόμη και προς τρίτους, με τρόπο
και  σε  χρόνο  που  περιγράφεται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  στα  λοιπά  τεύχη  της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ   7  0  : Προθεσμίες - ποινικές ρήτρες  

7.1 Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθειας υλικού, ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της Σύμβασης.

(  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 προμηθευτής είναι  υποχρεωμένος να παραδώσει  το υλικό μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.  )     

7.2. Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 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.

7.3.  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.

7.4. Ο   προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες νωρίτερα.
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ΑΡΘΡΟ   8  0   : Πληρωμές  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή
του υλικού.   

Η  πληρωμή  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 ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με
τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.)
του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των Δήμων. 

ΑΡΘΡΟ   9  ο   – Παράδοση - Παραλαβή  

H  παραλαβή  του  υλικού  της  προμήθειας  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 του
υλικού της προμήθειας 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΄εφεση 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.

   10  ο :   Έκπτωση του αναδόχου,  
Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου άρθρου 6 ανωτέρω διαπιστωθεί
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών,  ή  αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και
εμπροθέσμως από αυτόν δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων
73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  άρθρου  103  και  τα  άρθρα  75,  76  και  77  του  Ν.  4412/2016,
απορρίπτεται  η  προσφορά  του  «προσωρινού  αναδόχου»,  ή  τέλος  αν  ο  ανάδοχος  κατόπιν
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αποφάσεως κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του
Ν.  4412/2016,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  και  η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα οικονομικό φορέα που υπέβαλε κατόπιν πρόσκλησης, την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν δε κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του αρθρου 103 και το
άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 ή τέλος δεν προσέλθει για την υπογραφή Σύμβασης, η διαδικασία
ανάθεσης  ματαιώνεται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  106  του  Ν.  4412/2016.  Η
αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου
είναι η μόνη αρμόδια για την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
Λόγοι ματαίωσης :
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας,  δεν  είναι  δυνατή  η  κανονική  εκτέλεση  της  σύμβασης,  
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
η)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  όπως  ιδίως  δημόσιας  υγείας  ή
Προστασίας του περιβάλλοντος.

Όταν  συντρέχουν  οι  παραπάνω  λόγοι  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο
το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν
λόγω τμήμα,  εφόσον επιτρέπεται  η κατάθεση τέτοιων προσφορών (ανά τμήμα).  Η αναθέτουσα
αρχή  διατηρεί,  επίσης,  το  δικαίωμα,  μετά  από  γνώμη  του  αρμοδίου  οργάνου,  να  αποφασίσει,
παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των
άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων
αυτών.

Ειδικότερα,  η  διαδικασία  έκπτωσης  κινείται  υποχρεωτικά  κατά  του  αναδόχου,  αν  ενδεικτικά
συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α)  Καθυστερήσει  υπαίτια,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση  από  της
υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των σχετικών εργασιών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα
στη σύμβαση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
β) Παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή Προστασίας
του  περιβάλλοντος.  Για  να  κινηθεί  η  διαδικασία  έκπτωσης  στην  περίπτωση αυτή  απαιτείται  η
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κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της αναθέτουσας αρχής
προς τον ανάδοχο.
γ)  Δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα που απορρίφθηκαν από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική
διάρκεια σύμβασης (οριστική απόρριψη ολοκλήρου ή μέρους των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων) κατά την παρ. 1 του αρ. 213 ή/και την παρ. 2 αρ. 220 του Ν. 4412/2016.
δ)  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  τα  συμβατικά  υλικά  ή  δεν  εγκατέστησε,
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά υπαίτια, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 (παρ. 5) του Ν. 4412/2016.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 203 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο   11  ο :   Πλημμελής κατασκευή - τήρηση νομοθεσίας  
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης,  ή  εμφανίζει  ελαττώματα  ή  κακοτεχνίες,  τότε  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  που
αναφέρονται στα άρθρα 213 ή/και 220 του Ν. 4412/2016.
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φoρείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X 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.

Άρθρο   12  ο :   Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές,   
Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει  να είναι  σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές.  Προτεινόμενες
λύσεις  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή  υστέρηση  σε  σχέση  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  σε
βασικούς  (ουσιώδεις)  μηχανισμούς  ή  λειτουργικά  χαρακτηριστικά,  απορρίπτονται  κατά  τα
περιγραφόμενα ειδικότερα στη σχετική Τεχνική Περιγραφή. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με
ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

 Άρθρο   13  ο :  Χρόνος και τόπος παράδοσης   – Ευθύνες προμηθευτή
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο
ανάδοχος – προμηθευτής ευθύνεται για τη μεταφορά του οχήματος και του συνοδού εξοπλισμού
του, με δικά του έξοδα, σε χώρο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το  όχημα  θα  συνοδεύεται  από  την  έγκριση  του  συγκεκριμένου  τύπου  ως  όχημα  Ειδικής
χρήσης/Ειδικού σκοπού, α/α 22 SG (κωδ. βάσει 2007/46/ΕΚ) απορριμματοφόρου από τον αρμόδιο
φορέα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των αρ. 5 ή/και 6 της ΥΑ οικ.3763/111/27.05.2015
(ΦΕΚ Β’/1163/18.06.2015).
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Ο ανάδοχος  προμηθευτής  υποχρεούται  για  την  έκδοση άδειας  κυκλοφορίας  του  οχήματος
καθώς και όλων των εγγράφων που απαιτούνται, με δικά του έξοδα.

Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Η στήλη «Εκπλήρωση προδιαγραφών» και όπου απαιτείται μπορεί να έχει μόνο μια καταχώρηση
είτε  ΝΑΙ  δηλ.  πλήρης  ταύτιση  με  την  απαίτηση,  είτε  ΟΧΙ  αν  υπάρχει  έστω  και  μερική
διαφοροποίηση που θα επεξηγείται στα Υφιστάμενα χαρακτηριστικά προς πώληση φορτηγού (ΝΑΙ/
ΟΧΙ χρήζει διευκρίνησης)

Χαρακτηριστικό
απορριμματοφόρο

υ φορτηγού
αυτοκινήτου

Απαίτηση τεχνικών
προδιαγραφών μελέτης

Υφιστάμενα
χαρακτηριστικά

προς πώληση απορ/
φόρου

Εκπλήρωση
προδιαγραφών

Αποδεικτικό (ενδεικτική παράθεση)

1.Γενικά
χαρακτηριστικά

Εταιρεία /Τύπος
Αναγνωρισμένου
κατασκευαστή

Τριαξονικό (6Χ2)
Τριαξονικό (6Χ2) εκ

κατασκευής (όχι
απόδιασκευή)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Μέγιστο μικτό
βάρος του

απορριμματοφόρου
Τουλάχιστον 22 tn ΝΑΙ/ΟΧΙ

Άδεια κυκλοφορίας,ή Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής
εκδόσεως της ως άνω αδείας/ Δ/νσης Μεταφορών (εάν

έχει εκδοθεί σχετική άδεια και αναγράφει/δίδει την
πληροφορία) ή Έγκριση τύπου πλαισίου ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.

σε συμφωνία με ό,τι δηλώνεται στην Τεχνική Περιγραφή,
για το απόβαρο που μπορεί να προστεθεί στο ωφέλιμο
φορτίο από τα ανωτέρω. Ελλείψει των ανωτέρω από

Επίσημους κατάλογους του κατασκευαστή για
προσφερόμενο τύπο και έτος, όπως και από το ίδιο νεκρό

βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε
βάρος της κιβωτάμαξας με τον μηχανισμό ανύψωσης

απόαντίστοιχο κατάλογοτου κατασκευαστή της

Ωφέλιμο φορτίο  10 tn>22 tn ΝΑΙ/ΟΧΙ
(ανάλογα εφαρμοζόμενα)
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Υπερκατασκευή

Κένωση με σύστημα
αντίστροφης κίνησης της

πρέσας. Ο χρόνος
εκφόρτωσης πρέπει να μην

υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τύπος, Εργοστάσιο
και Έτος

κατασκευής του
πλαισίου

Έτος κατασκευής από 2007
και μετά

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έγκριση τύπου πλαισίου ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ. σε συμφωνία με
ό,τι δηλώνεται στην Τεχνική Περιγραφή και άδεια

κυκλοφορίας (πεδίο Β αυτής)για το έτος κυκλοφορίας
εφόσον δεν τεκμαίρεται από αλλού το έτος κατ.

Πλαισίου. Ελλείψει των ανωτέρω από το πιστοποιητικό
ταξινόμησης του οχήματος ή Βεβαίωση της Επίσημης

Αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το
Εργοστάσιο Κατασκευής με αναφορά στο πιστοποιητικό

Συντήρηση
(service)

Πραγματοποιημένη
συντήρηση (service) και
αντικατάσταση όλων των

απαιτουμένων
ανταλλακτικών

καιαναλωσίμων,σύμφωνα με
το πρόγραμμα συντήρησης

του κατασκευαστή

(Αν υπάρχει βιβλίο
συντηρήσεων
πρόσφατο ή

παλαιότερο είναι
επιθυμητό να
δηλωθεί εδώ)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ταχογράφος Ύπαρξη ΝΑΙ/ΟΧΙ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ή Βεβαίωση τεχνικού για

εγκατάσταση ταχογράφου και Πιστοποιητικό

Δελτίου Τεχνικού
Ελέγχου ΚΤΕΟ

Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού
Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ

ΝΑΙ/ΟΧΙ Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ

Μέγιστο πλάτος,
μέγιστο μήκος,
μέγιστο ύψος

(χωρίς φορτίο)

Βάρη πλαισίου

Μεταξόνιο
Το μικρότερο δυνατό για την

πολύ καλή ευελιξία του
οχήματος

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Η ικανότητα
φόρτισης του

μπροστινού και
πίσω άξονα

2. Κιβωτάμαξα -
πρέσα

Βαθμός συμπίεσης
των απορριμμάτων

Έως 6:1 για οικιακά
απορρίμματα

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Πάχος δάπεδου και
πλαϊνό πάχος

Πάχος δάπεδου τουλάχιστον
5 mm και πλαϊνό πάχος

τουλάχιστον 4 mm
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αναλυτικές
διαστάσεις
καρότσας

Καθαρές εσωτερικές
διαστάσεις και το ύψος των

πλαϊνών παραπέτων
μετρούμενο εσωτερικά της

καρότσας και ύψος από
οριζόντιο έδαφος α) του

επάνω χείλους των
παραπέτων όταν το όχημα

είναι κενό και β) του
πατώματος της κιβωτάμαξας

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Κινητήρας

Χαρακτηριστικά
κινητήρα

4-χρονος Diesel,
υδρόψυκτος

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ισχύς του κινητήρα Τουλάχιστον 260 HP, ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προδιαγραφές
καυσαερίων

Τουλάχιστον EURO 4 ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τύπος και
κατασκευαστής

Οι καμπύλες
μεταβολής της

πραγματικής ισχύος
και της ροπής

στρέψεως σε σχέση
με τον αριθμό των

στροφών.

(Εάν υπάρχουν, να
κατατεθούν και να

δοθούν ξεχωριστά η
πραγματική ισχύς

στον αριθμό στροφών
ονομαστικής

λειτουργίας και η
μεγαλύτερη ροπή
στρέψεως εντός
πεδίου αριθμού
στροφών αυτού)

4. Σύστημα
μετάδοσης

Κιβώτιο ταχυτήτων

Τα διαφορικά με το κιβώτιο
ταχυτήτων να εξασφαλίζουν
κίνηση με πλήρες φορτίο σε

δρόμο με κλίση 15%

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5. Σύστημα
πέδησης

Σύστημα πέδησης
Διπλού κυκλώματος με αέρα

δύο ανεξαρτήτων
ΝΑΙ/ΟΧΙ
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κυκλωμάτων, με δισκόφρενα
σε όλους τους τροχούς

σύμφωνα με οδηγία 91/422
EC ή όπως αυτή

συμπληρώθηκε με την
οδηγία 98/12 της ΕΟΚ

Σύστημα
αντιεμπλοκής των
τροχών κατά την

πέδηση 

ABS ΝΑΙ/ΟΧΙ
Βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ/φου 2.2
της Υ.Α.28366/2098/06, όπως ερμηνεύτηκε από την με

αρ.πρ. 9527/535/2009 Εγκ. Υπ.Με.& Ε.

6. Ελαστικά

Ελαστικά
Κατά την ημέρα παραλαβής
να είναι ηλικίας μικρότερης

των 6μηνών 
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εφεδρικός τροχός

Υπάρχει ένας (1) πλήρης
εφεδρικός τροχός, σε

κατάλληλη βάση στήριξης
πάνω στο όχημα και

κατάλληλος μηχανισμός 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

7.Θάλαμος
οδήγησης

Καμπίνα του
οδηγού

Πλήρως προωθημένης
οδήγησης, ανακλινόμενου

τύπου, δίπορτη και να φέρει
τη συνήθη μόνωση έναντι

θορύβου, σκόνης και
καιρικών συνθηκών, καθώς

και να να φέρει
ανεμοθώρακα από γυαλί

τύπου LAMINATED
(TRIPLEX), SECURIT ή

παρόμοιου τύπου
ασφαλείας. Η ανάκλισή της

πρέπει να γίνεται υδραυλικά,
θέση οδηγούκαι δύο (2)

ακόμη καθημένων ατόμων,
σύστημα κλιματισμού

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σύστημα
κλιματισμού

Θα διαθέτει σύστημα
κλιματισμού (air condition)

και σύστημα αερισμού. 
ΝΑΙ/ΟΧΙ

8. Εγγύηση καλής
λειτουργίας

Διάρκεια τουλάχιστον ενός
(1) έτους

ΝΑΙ/ΟΧΙ Γραπτή υπογεγραμμένη
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9.Αδειες-
Εγκρίσεις

Το όχημα θα συνοδεύεται
από την έγκριση του

συγκεκριμένου τύπου ως
όχημα Ειδικής

χρήσης/Ειδικού σκοπού, α/α
22 SG (κωδ. βάσει 2007/46/
ΕΚ) απορριμματοφόρου από
τον αρμόδιο φορέα υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις

των αρ. 5 ή/και 6 της ΥΑ
οικ.3763/111/27.05.2015

(ΦΕΚ Β’/1163/18.06.2015).

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας
του οχήματος καθώς και
όλων των εγγράφων που
απαιτούνται, με δικά του

έξοδα

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Λοιπά επιπλέον Να καταγραφούν
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Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κέα, 28/03/2019
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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                                                                 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :

                                                                         ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

                                                                        

                                                                         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων)  με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά  βάσει  τιμής  για  την

προμήθεια  “μεταχειρισμένου  απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου πρέσσας” για  τη

κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέας, προϋπολογισμού

59.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

                                              

 «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»

Ο Δήμος Κέας, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει. 

2. Το  Ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-

2016),όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το  Ν.2859/2000  «Κύρωση  Κώδικα  Φ.Π.Α.»  (ΦΕΚ  248/Α/07-11-2000),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το  Ν.3419/2005  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  Γ.Ε.Μ.Η.  &  εκσυγχρονισμός  της

Επιμελητηριακής  Νομοθεσίας»  (ΦΕΚ  114/Α/8-6-2006),  όπως  τροποποιήθηκε  και

ισχύει. 

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο

«Πρόγραμμα  Διαύγεια  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  112/Α/13-07-2010),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Αρ.Πρωτ: ........../…/…/2019

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΕΣ.Η.Δ.Η.Σ
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ www.kea.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Διεύθυνση: Ιουλίδα, 84002 ΚΕΑ
Πληροφορίες: Ι.Αθανασοπούλου
Τηλ.: 2288360023
Ηλ.διεύθυνση:i.athanasopoulou@kea.gr
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7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-

2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το  άρθρο  64  του  Ν.4172/2013  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-

06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α), 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 

13. Τη  διάταξη  της  παραγράφου  16  άρθρου  47  Ν.4472/17  με  βάση  την  οποία   η

δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η

οποία  παύει  να  ισχύει  λόγω  έκδοσης  της  Υ.Α  57654/22.5.2017  (  ΦΕΚ

1781/23.5.2017 τ.Β )

14. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού  

Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων του Υπουργείου  Οικονομίας  και

Ανάπτυξης. 

15. Την  με  αρ.  56902/215/19-5-2017  (ΦΕΚ  1924Β)  Απόφασης  του  Υπουργού

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ,

16. Την  αριθμ.  158/16  Απόφαση  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (Φ.Ε.Κ  3698/Β/16-11-2016):Έγκριση

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του

Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων

των οδηγιών

17. Την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  ΕΑΑΔΗΣΥ  (Απόφαση  161/2016)  «Οδηγίες

συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου

79 παρ. 4 Ν. 4412/16

18. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές

που αναφύονται από πράξεις  η παραλήψεις ,οι  οποίες εκδίδονται  η συντελούνται

μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17  «Κανονισμός εξέτασης
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Προδικαστικών  Προσφυγών  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών

Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

19. Της ΥΑ οικ114218/28.10.1997 (ΦΕΚ Β'/1016/17.11.1997) περί «Κατάρτισης πλαισίου 

προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

20. Της ΥΑ 37393/2028/29.09.2003 (ΦΕΚ Β'/1418/1.10.2003) περί «Μέτρων και όρων

για  τις  εκπομπές  θορύβου  στο  περιβάλλον  από  εξοπλισμό  προς  χρήση  σε

εξωτερικούς χώρους»,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  την  ΥΑ  Η.Π.

9272/471/2.03.2007(ΦΕΚ Β'/286/2.03.2007).

21. Το  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ  ΑΙΤΗΜΑ  που  καταχωρήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  με  ΑΔΑΜ

19REQ004686338

22. Το με αριθμό 1225/2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη

23. Την με αριθμό 310/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΩΦ1ΩΕΔ-5Ι2,

24. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ004687276

25. Την με αριθμό …./201.. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ …)  με την οποία

εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης

για  την  προμήθεια/υπηρεσία   με  τίτλο  «Προμήθεια  μεταχειρισμένου

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας»

26. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια  μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου  

οχήματος τύπου πρέσσας

προβαίνει  σε  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό,  με  έγγραφες  σφραγισμένες  προσφορές,  με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου

οχήματος  τύπου  πρέσσας»  για  το  έτος  2019  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου,  προϋπολογισμού

59.520,00 €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.  και  θα βαρύνει  τον  Κωδικό  Αριθμό  Εξόδων

(Κ.Α.Ε.) ως εξής:

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α  
34144512-0 Απορριμματοφόρα

οχήματα  με

συμπιεστή

απορριμμάτων

20.7132.0001 48.000,00 11.520,00

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην  Διακήρυξη ως και

τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος:
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
4. ΤΕΥΔ            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ
Πόλη ΚΕΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 84002
Τηλέφωνο 2288360000
Φαξ 2288022811
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.athanasopoulou@kea.gr,

texniki@kea.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωάννα Αθανασοπούλου, 

Δήμητρα Δεμένεγα
Γενική  Διεύθυνση  στο  διαδίκτυο
(URL)

www.kea.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανοικτός ηλεκτρονικός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημέρα /ημερομηνία / 2016 και ώρα …….

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημέρα /ημερομηνία / 2016 και ώρα …….

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια  μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 34144512-0

http://www.kea.gr/
mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

1.Εγγύηση  συμμετοχής στο  διαγωνισμό,  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και 
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α 
3.Εγγύηση  καλής  λειτουργίας,  που    αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  της  αξίας  της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

Πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι
(59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(120) ημέρες

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΗΣ

0,07% υπέρ  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής  σύμβασης.(επιβαρύνεται  με  χαρτόσημο  3%  και  επί  του
χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%)

ΦΟΡΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% επί
της καθαρής συμβατικής αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 3Ο ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 5Ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΡΘΡΟ 7Ο ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 8Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 9Ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 10Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
ΑΡΘΡΟ 11Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ



10ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Απριλίου 2019

ΑΡΘΡΟ 12Ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 13Ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 14Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 15Ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 16Ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 17Ο ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 18Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ             
ΑΡΘΡΟ 19Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 20Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 21Ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 22 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Π 
ΑΡΘΡΟ 22Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22Β ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 23 Ο ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 24 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 25 Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26 Ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’» ΤΕΥΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016)

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική

γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα   στο  άρθρο  15  της  ΥΑ

56902/215/2-6-2017  (ΦΕΚ  1924Β)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης

«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας

που  ορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής

ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Περαιτέρω πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την τεχνική υπηρεσία  του Δήμου:  κα Ιωάννα

Αθανασοπούλου τηλ.2288360023, κα Δήμητρα Δεμένεγα τηλ.2288360015.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  …/…../……και  ώρα …../…./….

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι …./……/……

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών …/…/201..
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ …/…/201.. ώρα …:…

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 9 της  ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Απόφασης του

Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  ¨Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  του  Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147)

ιδίως  τα  άρθρα  36  και  37  και  την  με  αρ.  56902/215/2-6-2017  (ΦΕΚ  1924Β/2-6-2017)

Υπουργική  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  ¨Τεχνικές  λεπτομέρειες  και

διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
: Τεύχη δημοπράτησης

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά

ισχύος είναι:

 η Προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: ……………………………. )

 η παρούσα Διακήρυξη 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 (Τεχνική Μελέτη)

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:Γλώσσα διαδικασίας 

3.1       Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των

τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσσότερες  γλώσσες,

επικρατεί η ελληνική έκδοση1. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην

ελληνική γλώσσα. 

3.2. Οι  προσφορές και  τα περιλαμβανόμενα  σε αυτές  στοιχεία,  καθώς και  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. 1497/19842 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3,

και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία

του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454

του Κ.Πολ.Δ.  και  53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

3.3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού

που αφορά  αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε

από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος,

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της

1  παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16 
2 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
3  Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
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Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των

άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

«Ειδικά  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.»4.

3.4.   Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό

περιεχόμενο  μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  άλλη  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από

μετάφραση στην ελληνική5.

3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον

ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και

του  αναδόχου  θα  γίνονται  υποχρεωτικά  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Ο  ανάδοχος  είναι

υποχρεωμένος  να  διευκολύνει  την  επικοινωνία  των  αλλοδαπών  υπαλλήλων  του  με  την

Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: Δικαίωμα συμμετοχής

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 

Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), 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 Ι 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,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη

παρούσα διακήρυξη . 

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους. 

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται

με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο

4  Παρ 8α άρθρου 43 ν.4605/19
5  παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16
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οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά

πρόσωπα.  Στις  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  μπορούν  να  συμμετέχουν  ενώσεις

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι

εν  λόγω  ενώσεις  να  περιβληθούν  με  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή

προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις

ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  εφόσον  τους

ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για

την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση

ανάθεσης  της  σύμβασης  στην  ένωση,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι  πλήρους

εκτέλεσης της σύμβασης. 

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών 

Για  την  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  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη

www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

 Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο

«Εγγραφείτε  ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό  (παρέχοντας  τις

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως

εξής:

▪ Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται  με  χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και  κωδικό

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει  η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή

του χρήστη από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του

ΕΣΗΔΗΣ.

▪ Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την

εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη

από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. 

▪ Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

είτε  υπεύθυνη  δήλωση ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη  μετάφραση στην

ελληνική.

http://www.promitheus.gov.gr/
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είτε   ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  με  επίσημη

μετάφραση  στην  ελληνική,  στην  οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός

τριών (3) εργασίμων ημερών και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω του

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 Ο  υποψήφιος  χρήστης ενημερώνεται  από  το Σύστημα ή  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο

υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή,

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  ψηφιακά

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  κάθε  μέλους  της  ένωσης,

συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους,  καθώς  και  ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β). 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και

το  άρθρο  15  της  με  αρ.  ΥΑ  56902/215/2-6-2017   (ΦΕΚ  1924Β)  Υπουργικής  Απόφασης

¨Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του 

διαγωνισμού 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 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 μόνο από εγγεγραμμένους στο

σύστημα οικονομικούς φορείς,  σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα,

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με

το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

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.

 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.

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν  πρόσβαση  στα

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του

ν. 2690/1999, και του Π.Δ 28/15  « Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια

έγγραφα και στοιχεία.»

ΑΡΘΡΟ 7
ο
: -Λόγοι αποκλεισμού 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται: 

1. Όσοι  υπάγονται  σε  κάποια  από  τις  περιπτώσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο  73  του

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε

βάρος τους 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), 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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,  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.

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.

και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

ββ)Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  αφορά   τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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2.  Αποκλείεται  από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά

την  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 

β) Μπορεί  να  αποδείξει  με  τα κατάλληλα μέσα ότι  ο  οικονομικός φορέας έχει  αθετήσει  τις

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο

οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάσταση  του  στην  Ελλάδα,  οι

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια

όσο  και  την  επικουρική  ασφάλιση.  Η  παρούσα  παράγραφος  παύει  να  εφαρμόζεται  όταν  ο

οικονομικός φορέας 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

γ) 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.

3. Επίσης αποκλείονται:

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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. 4412/16, 

β) Υποψήφιοι  που τελούν υπό πτώχευση ή  έχουν υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή

ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές

τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
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γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) Υποψήφιοι που έχουν 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, 

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε

θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του

Ν.4412/16,

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να

παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει

εν αμφιβόλω την ακεραιότητα τους. 

Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  οι  αναθέτουσες  αρχές

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω

παραγράφων.

ΑΡΘΡΟ 8
ο
:–Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(Α)  Ένας  (υπο)φάκελος  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική

προσφορά» και 

(Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  προσφορά»

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα: 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής



10ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Απριλίου 2019

Οι συμμετέχοντες  υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί  με την προσφορά τους,  εγκαίρως επί  ποινή

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με  το άρθρο 15 της

ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του

Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  όπως  αναλυτικά

περιγράφονται κατωτέρω:

Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου

Α1.1) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς  δεν βρίσκονται σε

μία από τις  καταστάσεις  του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την

υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως  δικαιολογητικό  συμμετοχής, το   Τυποποιημένο  έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)6  του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-

2016),  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται

,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ7 και Δ8 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )

ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται

από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του

Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες

άλλων φορέων ( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται

υποχρεούνται  στην  υποβολή  χωριστού  εντύπου  Τ.Ε.Υ.Δ  με  τις  πληροφορίες  που

απαιτούνται σύμφωνα με το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )καθώς και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )

προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης 

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα

της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους ,θα πρέπει να το δηλώνει στο

Τ.Ε.Υ.Δ καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που θα προτείνει . Σ΄αυτή τη περίπτωση

ο  οικονομικός  φορέας  που  υποβάλλει  προσφορά  ,επισυνάπτει  χωριστό-ά  έντυπο

Τ.Ε.Υ.Δ , ΨΗΦΙΑΚΑ  ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τους υπεργολάβο-ους  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,υποβάλλουν το

Τ.Ε.Υ.Δ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση

Το ανωτέρω  Τυποποιημένο  έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται

ψηφιακά 9 και  υποβάλλεται ηλεκτρονικά1011από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί.

6  Το  ΤΕΥΔ  διατίθεται  σε  επεξεργάσιμη   μορφή  στην  ιστοσελίδα   της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  :www.eaadhsy.gr και
www.hsppa.gr

7  Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
8  Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους 
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Α1.2 ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  20 της διακήρυξης.

ΙΙ.  Δικαιολογητικά  σε  περίπτωση  επίκλησης  δάνειας  επαγγελματικής  ικανότητας  –

οικονομικής επάρκειας12

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

(άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ,μπορεί

να  στηρίζονται  στην  τεχνική  ικανότητα  τρίτων φορέων που δεν  μετέχουν  στην  προσφορά,  ασχέτως  της

νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα

Αρχή  ότι  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  αναγκαίους  πόρους,  µε  την

9 Βλέπε άρθρο 8 παρ 3  της ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν
υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού
για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.

10

Κατευθυντήρια  Οδηγία  15/2016  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ:  ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β.  Οδηγίες  συμπλήρωσης  προς
οικονομικούς φορείς 
1) Στις  περιπτώσεις  όπου  η  προς  σύναψη  σύμβαση  υποδιαιρείται  σε  τμήματα  και  τα  κριτήρια  επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα
ίδια κριτήρια επιλογής). 
2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 
3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων
άλλων  οικονομικών  φορέων  ,  οφείλει  να  υποβάλλει  χωριστό/ά  ΤΕΥΔ  (Μέρος  II  Γ)  διασφαλίζοντας  ότι  η
αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες
των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV
και  τυχόν τo Mέρος V,  εφόσον είναι σχετικές  με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες  στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας
πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. 
5) Σε  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,
τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας  της  σύμβασης,  ο  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  υποχρεωτικά  χωριστά  ΤΕΥΔ  όπου  παρατίθενται  οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους
υπεργολάβους15  .  Επίσης,  εφόσον  στηρίζεται  στις  ικανότητες  του(ς)  θα  πρέπει  να  συμπεριληφθούν  και  οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την
ειδική  ικανότητα  ή  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,  ομοίως  για  καθένα  από  τους
υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν
υπερβαίνει  (ουν)  το  30%.  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης,  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της
αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα
της  σύμβασης  εάν  οι  σχετικές  πληροφορίες  των  ενοτήτων  Α  και  Β  του  Μέρους  III  πρέπει  ή  δεν  πρέπει  να
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας.

11  Επιπρόσθετες  πληροφορίες  για  τη  συμπλήρωση  του  ΤΕΥΔ  περιλαμβάνονται  στην  Κατευθυντήρια  Οδηγία
23/2018 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).

12
 Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων
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προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος

φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των κάτωθι : 

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει  την

υποχρέωση  να  συνάψει  έγγραφη  συμφωνία  συνεργασίας για  την  υλοποίηση  του  Έργου  µε  τον

διαγωνιζόμενο,  πριν  την  τελική  κατακύρωση  του  παρόντος  διαγωνισμού,  προκειμένου  να  αναλάβει  την

προμήθεια των αγαθών. 

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο

προσφέρων,   περί   δέσμευσης  του  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  περί  συνεργασίας  µε  τον

προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του

Έργου. 

2.  Επίκληση  δάνειας  οικονομικής  επάρκειας: Σύμφωνα  με  το  άρθρο  63  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ

(άρθρο78 ν.  4412/2016)  οι  διαγωνιζόμενοι  για  την  απόδειξη  της  συνδρομής  της  οικονομικής  επάρκειας

μπορεί  να  στηρίζονται  στις  οικονομικές  ικανότητες  τρίτων  φορέων  που  δεν  μετέχουν  στην  προσφορά,

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους, τους

αναγκαίους  οικονομικούς  πόρους  με  την  προσκόμιση  της  σχετικής  δέσμευσης  των  φορέων  αυτών.  Η

απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των

κάτωθι: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει  την

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της

σύμβασης 

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

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 τη

παρ  1   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 (Apostille).  Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά  και σε

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται

η ακρίβειά τους και η οποία φέρει ημερομηνία έως και δέκα (10) ημέρες πριν την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.13 

13  Παρ  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19
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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.  (Τα  δικαιολογητικά

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά

τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Σε  περίπτωση  όπου  τα  στοιχεία  αυτά  δεν  προσκομισθούν   εντός  της  προαναφερόμενης

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν

αποσφραγίζεται  και  αποκλείεται  από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της

προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές

των προσφορών.

Τυχόν  ηλεκτρονικά  υποβαλλόμενα   τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus),  εκλαμβάνονται  ως

υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα .Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό

Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα

τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Α2. Τεχνική Προσφορά. 

 Στον  (υπό)  φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,

υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  τα  κάτωθι  :  Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται

συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος.  Στην

συνέχεια,  το σύστημα παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,  σε μορφή .pdf,  το  οποίο

υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου

ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική

προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του

συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  στην  τεχνική  του  προσφορά  ψηφιακά

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

 Ο προσφέρων  θα  επισυνάψει  στην  ηλεκτρονική  τεχνική προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και  συμπληρωμένο,  το υπόδειγμα της  τεχνικής προσφοράς του

Παραρτήματος Β (Αρθρο 1ο), που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
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Α2.1 )  Πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα

παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος Μεταξόνιο

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) Βάρη πλαισίου

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) Ίδιο (νεκρό) βάρος

του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Α2.2  )  Πρέπει  να  δοθούν  απαραίτητα  και  μάλιστα  κατά  τρόπο  σαφή  και  υπεύθυνο  τα

παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον κινητήρα:

 Τύπος και κατασκευαστής.

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον

αριθμό των στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).

Α2.3 )Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του προσφερόμενου

οχήματος   υπό   τους   όρους   και   τις   προϋποθέσεις   των   αρ.5   ή/και  6  της  ΥΑ

οικ.3763/111/27.05.2015, από όπου θα προκύπτει  ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις

προδιαγραφές τουλάχιστον EURO 4 για τα καυσαέρια και τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της

υπερκατασκευής.

Α2.4 )Υπεύθυνη δήλωση ότι με την παράδοση του οχήματος θα παραδώσει όλα τα απαραίτητα

έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ταξινόμηση/έκδοση αδείας του οχήματος (ενδεικτικά και

όχι αποκλειστικά αναφέρονται άδεια κυκλοφορίας, έντυπο Κ.Τ.Ε.Ο., εξωτερικού σε περίπτωση

εισαγόμενου, πιστοποιητικό τελωνείου για ταξινόμηση, βιβλίο μεταβολών κ.τ.λ.)

Β. Οικονομική Προσφορά 

 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά  του  προσφέροντα.  Η  Οικονομική  Προσφορά υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί

ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)  φάκελο  «Οικονομική  Προσφορά».  Η  οικονομική

προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

συστήματος.  Στην  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε

μορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα
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στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει

αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

 Ο προσφέρων  θα επισυνάψει  στην  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή pdf,

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το

υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Γ που επισυνάπτεται στην παρούσα

διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κριτήρια επιλογής 

9.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που

τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην

Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το

οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες

που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

9.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

9.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον  αφορά  την  Τεχνική  και  επαγγελματική,  επάρκεια  του  προσφέροντος  ,  απαιτείται  να

προκύπτει   από  την  συμπλήρωση  των   αντίστοιχων  πεδίων  του  ΤΕΥΔ   ότι  ο  υποψήφιος

Ανάδοχος :

 θα παράσχει τις απαιτούμενες  περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 θα παραδώσει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και όλων των

εγγράφων  που  απαιτούνται  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  νόμιμη  κυκλοφορία  του  στην  Ελλάδα

(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται άδεια κυκλοφορίας, έντυπο Κ.Τ.Ε.Ο., εξωτερικού

σε περίπτωση εισαγόμενου, πιστοποιητικό τελωνείου για ταξινόμηση, βιβλίο μεταβολών κ.τ.λ.)

 να προσκομίσει τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής.
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9.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

9.5 Σε  περίπτωση  «δάνειας  ικανότητας» τα  ανωτέρω  κριτήρια  επιλογής   απαιτείται  να

πληρούνται από τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα.  

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η

δαπάνη  για  τις  ανακοινώσεις  και  δημοσιεύσεις  της  περίληψης  της  προκήρυξης.  Η  τιμή  της

προσφοράς  είναι  δεσμευτική  για  τον  διαγωνιζόμενο  μέχρι  και  την  οριστική  παραλαβή  της

προμήθειας.  Αποκλείεται  αναθεώρηση  της  τιμής  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  αξίωση  του

αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται

η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο. 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο

από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο

97 παρ.1 Ν.4412/16). 

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). 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 φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν

είτε να παρατείνουν την προσφορά 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 παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί

οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16). 
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ΑΡΘΡΟ 12
ο
: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών

Κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλεί

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν  τα

έγγραφα ή δικαιολογητικά  που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την  ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς

της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται

υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16). 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή

πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις

των  εγγράφων  της  προσφοράς  από  την  ορολογία  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  που  δεν

επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως  προς  το  περιεχόμενό  τους,  ελλείψεις  ως  προς  τα

νομιμοποιητικά  στοιχεία,  πλημμελής  σήμανση  αντιγράφων  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια

μεταγενέστερη  αντικατάσταση  ή  υποβολή  εγγράφων  σε  συμμόρφωση  με  τους  όρους  της

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16). 

Η  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  δεν  πρέπει  να  εισάγει  διακρίσεις,  άνιση  μεταχείριση  των

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16)

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα

σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι  μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την

ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής  πρόσκλησης,  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή

οικονομικής  προσφοράς που  έχουν  υποβάλει,  αν  περιέχει  ασάφειες  ήσσονος  σημασίας

ατέλειες,  επουσιώδεις  παραλείψεις  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή  υπολογιστικά  σφάλματα  που  η

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως

αποτέλεσμα  την  ουσιώδη  αλλοίωση  της  προσφοράς  και  δεν  πρέπει  να  προσδίδει  αθέμιτο

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102,

παρ.4, Ν.4412/16) 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο,  σύμφωνα με τις

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός



10ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Απριλίου 2019

του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και  εγγράφων της προσφοράς

(άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: Απόρριψη προσφορών

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 8 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί

μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

2.  Προσφορά  που  ορίζει  μικρότερο  από  το  ζητούμενο  χρόνο  ισχύος  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 : Δημοσίευση

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα: 

 καταχώρηση της  Προκήρυξης -πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, στο Κεντρικό

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

 Ανάρτηση της Περίληψης της παρούσας Διακήρυξης  στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή

πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  :   http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  όπου  θα  λάβει  μοναδικό  Συστημικό

Αριθμό 

 Υποχρέωση  δημοσίευσης  της  περίληψης  διακήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  και  μία

εβδομαδιαία  του  Νομού  Κυκλάδων  που  προβλέπεται  στον  νόμο  Ν.3548/2007  όπως  αυτό

τροποποιείται με αρθρ. 277 παρ.1 περιπτ.35 και άρθρ 379 παρ. 12 Ν.4412/2016

 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη

διεύθυνση (URL) : www.kea.gr

Τα  έξοδα  δημοσίευσης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  (παρ.  3,  άρθρο  4  του  ν.  3548/2007  όπως

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09).

http://www.kea.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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ΑΡΘΡΟ 15ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού 

αναδόχου

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα …. μέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά

των κείμενων διατάξεων για  την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και  διαδικασιών.  Κατά την

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά», όλων των υποψηφίων.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, συντάσσει πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,

ήτοι  ποιες  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  και  ποιες  απορριπτέες,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού

προβαίνει  στο  άνοιγμα  όλων  των  οικονομικών  προσφορών των  διαγωνιζομένων,

δηλαδή και όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποριπτέες από πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής

και τεχνικής προσφοράς14. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής

που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να

γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η

ώρα αποσφράγισης.

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνονται με μία μόνο απόφαση

της  Οικονομικής  Επιτροπής,  η  οποία  κονοποιείται  μέσω  του  συστήματος  στους

συμμετέχοντες και ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος.

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών

των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και

τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην

περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών

φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του  αρμοδίου

συλλογικού  οργάνου  και  παρουσία  αυτών  των  οικονομικών  φορέων  (άρθρο  90  παρ.  1  Ν.

4412/16).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με  τις διατάξεις του

Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

14  Άρθρο 100 παρ. 4 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10α του αρθ. 43 Ν. 4605/19.
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ΑΡΘΡΟ 16
ο
: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω

του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της

σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  που  εκδίδονται,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως

καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της

μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,. 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω

του  Συστήματος  τα  δικαιολογητικά  που  περιγράφονται  ως  κατωτέρω  στο  παρόν

άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της

παραλαβής  τους  και  αποστέλλει  ενημερωτικό  ηλεκτρονικό  μήνυμα  σε  αυτόν  στον  οποίο

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  από  τον  προσφέροντα   εντός  (3)  εργασίμων

ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή

ακριβές  αντίγραφο  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 1  Ν.4250/14)  στην

αρμόδια  υπηρεσία,σε  σφραγισμένο  φάκελλο  ο  οποίος  παραδίδεται  στο  αρμόδιο

όργανο αξιολόγησης. Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί  να

γίνονται αποδεκτά και  με απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην

οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβεια  τους 15 .Τα  δικαιολογητικά  αποσφραγίζονται  και

ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 Ν.4412/16 

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει

σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας: 

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή

του16 πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,

ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 

Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο

από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

15  Με την παρ.7αε του άρθρου 43 Ν.4605/19 προστίθεται παρ 13 στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
16  Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει  καταδικαστικές

αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό

καταδικαστικές αποφάσεις.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.

και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

ββ)Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  αφορά   τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 (2) Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του17 πριν από

την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι

δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  ειδικής

εκκαθάρισης  η  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  η  από

δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε

ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε

εθνικές διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  αυτά  πρέπει  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής

τους ,άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς

(3) μήνες  πριν από την υποβολή τους18

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες

μέρες από την υποβολή του19, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και

το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  και

αφετέρου ότι  εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι  μέχρι  της επίδοσης της ως άνω

σχετικής ειδοποίησης.

17  Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12  στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
18  Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16 
19  Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16 
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(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες

πριν  από την υποβολή τους20  ως ακολούθως :

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις

μεταβολές του.

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης 

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :

 Εφόσον  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό/  εκπρόσωπό  τους,  απαιτείται

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή 

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως :

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να

προκύπτει  η  αρχική  καταχώρηση  της  εταιρείας,  καθώς  και  οι  τυχόν  μεταβολές  που  έχουν

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα

ΦΕΚ.

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η

Ι.Κ.Ε)      

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως :

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού

προσώπου  ή  οργάνου,  κάθε  προσφέροντος  για  την  έγκριση  συμμετοχής  του  στο

διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου

του  στο  διαγωνισμό  (εκτός  εάν  η  εξουσία  προς  εκπροσώπηση  του  υπογράφοντος

απορρέει  από  το καταστατικό  ή  άλλη πράξη που έχει  δημοσιευθεί  κατά  τις  κείμενες

διατάξεις). 

20  Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16 
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 Στην  περίπτωση  κοινοπραξίας  προσκομίζεται  το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  σύστασης  της

κοινοπραξίας. 

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε) 

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .

Σημειώνεται ειδικά ότι:

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω

έγγραφα  ή  πιστοποιητικά,  ή  αν  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω  αναφερόμενες

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 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. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται

ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με

επικυρωμένη μετάφραση21  

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε  προσφέροντα που συμμετέχει  στην

Ένωση.

(7) Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:

 περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.

 άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε να 

είναι δυνατή η νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 

αναφέρονται έντυπο Κ.Τ.Ε.Ο., εξωτερικού σε περίπτωση εισαγόμενου, πιστοποιητικό 

τελωνείου για ταξινόμηση, βιβλίο μεταβολών κ.τ.λ.)

(8)-Σε περίπτωση “δάνειας ικανότητας:  Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του

Νόμιμου  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  στις  ικανότητες  του  οποίου  στηρίζεται  ο

προσφέρων,  ότι  θα  παρέχει   την  δάνεια  ικανότητα  του  (  τεχνική  /οικονομική  )  στον

προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της

προμήθειας .

21  Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19
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(9)Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων ,που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του22   από

το  οποίο  να  προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής  προστίμου  που  έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,  η  οποία έχει  συνταχθεί

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης,χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά

την  έκδοση  του  πιστοποιητικού.

Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες

άλλων φορέων ( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται

υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  του  παρόντος  άρθρου  προς

απόδειξη  ότι  πληρούν τα  σχετικά κριτήρια επιλογής  και  ότι  δεν  συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.

 

Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει

οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να

δηλώσει τα τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο  και

η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  διακήρυξης  και

με  τη  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  του  παρόντος  άρθρου   ,  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.

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που

υπoβλήθηκαν  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας δέκα(10)

ημερών, αίτημα  προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση  της  προθεσμίας

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι

έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών

από τις αρμόδιες αρχές. .(παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 )

Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά

του προσωρινού αναδόχου και,  με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει  υπέρ της

22  Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16 
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αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο

72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων

κριτηρίων  ανάθεσης  όπως  είχαν  οριστεί  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται

υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους

προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  η  διαδικασία  ανάθεσης

ματαιώνεται.(παρ 3 άρθρου  103 Ν.4412/16 )

Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα

απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών, «απορρίπτεται  η

προσφορά του προσωρινού αναδόχου» –  και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγύηση  συμμετοχής  του,  που  είχε  προσκομισθεί,  σύμφωνα με  το  άρθρο  72,  εφόσον  είχε

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη

πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  των  ειδικότερων  κριτηρίων

ανάθεσης  όπως  είχαν  οριστεί  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η

προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία

ματαιώνεται.(παρ 4 άρθρου  103 Ν.4412/16 )

Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση

γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί

στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που

απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  η

διαδικασία ματαιώνεται.(παρ 5 άρθρου  103 Ν.4412/16)

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16  και

τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για  τη λήψη

απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103

Ν.4412/16   είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω

δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης  του  άρθρου  105  .(παρ  6

άρθρου  103 Ν.4412/16)

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .

(παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16)23 

23  παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16 όπως τροποπ.. με την παρ 12δ του άρθρου 43 Ν.4605/19
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ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :

α. Κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103

και 106 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 18
ο
:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού

24

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της

σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων

των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε

προσφέροντα που  δεν  έχει  αποκλεισθεί  οριστικά εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  μέσω

ΕΣΗΔΗΣ.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει  τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα

έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως,  η  σύναψη  της  σύμβασης

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της

Α.Ε.Π.Π.  και  σε  περίπτωση  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.,

εκδοθεί  απόφαση επί  της  αίτησης,  με  την επιφύλαξη της  χορήγησης  προσωρινής διαταγής,

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  τελευταίο  εδάφιο  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  372  και

β) Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα

με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος

υποβάλλει,  έπειτα  από  σχετική  πρόσκληση,  υπεύθυνη  δήλωση,  που  υπογράφεται  κατά  τα

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του

οψιγενείς  μεταβολές  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  104  και  μόνον  στην  περίπτωση  του

προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  κατά  της  απόφασης

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς

24  Άρθρο 105 Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 13 περιπτ  β, γ υποπερ.α)αα),υποπ.β και γ και περιπτ. δ άρθρου 43
Ν.4605/19 
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του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να

υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,

κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του

και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως

επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά. Αν  κανένας  από  τους

προσφέροντες  δεν προσέλθει  για την υπογραφή του συμφωνητικού,  η διαδικασία ανάθεσης

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

ΑΡΘΡΟ 19
ο
: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για εξήντα (60) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: Εγγυήσεις

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό25 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί

του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  ομάδας  ή  ομάδων  που  συμμετέχει  (μη

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  προ  ΦΠΑ,  με  ανάλογη

στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). 

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, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της

διενέργειας  του  διαγωνισμού  (στην  προκειμένη  περίπτωση  της  καταληκτικής

ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών).  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.

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 73

έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά

25  Άρθρο 72 Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 5 του άρθρου 43 Ν.4605/19 
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ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται

στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

H  εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας  άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής  ή την έκδοση

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

ββ) την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ένδικων  βοηθημάτων  προσωρινής

δικαστικής Προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται.

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους

συμμετέχοντες  “στις  κάτωθι  περιπτώσεις :  α)  λήξης  του  χρόνου  ισχύος  της

προσφοράς  και  μη  ανανέωσης  αυτής  και  β)  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  και

εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή

έχει  λάβει  χώρα  παραίτησης  από  το  δικαίωμα  άσκησης  αυτών  ή  αυτά  έχουν

απορριφθεί αμετακλήτως.

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης

προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του

έργου  έναντι  του  αναδόχου.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  πρέπει  να  είναι

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής

εκτέλεσης  της  σύμβασης  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  της  προμήθειας  μετά  την  οριστική

παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν

απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις 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 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 εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
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◦ την ημερομηνία έκδοσης, 

◦ τον εκδότη

◦ την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

◦ τον αριθμό της εγγύησης, 

◦ το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

◦ την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

◦ τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

-  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

◦ τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

◦ την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης , 

◦ 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 

◦ στην  περίπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της

σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται

παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά

τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο προμηθευτής στον οποίον έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

λειτουργίας  για  την  αποκατάσταση  των  ελαττωμάτων  που  ανακύπτουν  ή  των  ζημιών  που

προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών μετά των σχετικών εργασιών εγκατάστασής τους,

κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.  Η διάρκεια του χρονικού διαστήματος της

εγγύησης θα ξεκινά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των εγκατεστημένων

αγαθών από το Δήμο Κέας και θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους, όπως ειδικότερα

θα καθορίζεται από τη Σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας έχει ύψος

ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Στο χρονικό διάστημα ισχύος της

εγγύησης καλής λειτουργίας ισχύουν οι διατάξεις περί εγγυημένης λειτουργίας εγγύησης του

αρ. 215 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες ο ανάδοχος οφείλει κατά το χρόνο της

εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει  στην προβλεπόμενη συντήρηση και  να αποκαταστήσει
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οποιαδήποτε βλάβη, ακόμη και προς τρίτους, με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις

τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 21
ο
: Εκτέλεση της σύμβασης

21.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

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.

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16

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.

21.2 Υπεργολαβία

21.2.1. 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 αναδόχου. 
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21.2.2. 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.26. 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. 

21.2.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  διακήρυξης  και με τη

προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 16 της παρούσας  διακήρυξης , 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. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το

άρθρο 202 του Ν.4412/16:

α.  Παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή,  σε  περίπτωση διαιρετού υλικού,  η  ποσότητα  που

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο

όργανο,

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις

ή εκπτώσεις,

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

26 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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ΑΡΘΡΟ 22
ο
: Διοικητικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά

την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374)27 του ν.

4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της

Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)».  Ειδικότερα,  κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο

οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται

να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και

της  διακήρυξης,  δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  προδικαστική  προσφυγή,

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του,

σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις

διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση

τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η  προσφυγή  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  τυποποιημένου  εντύπου,  όπως  αυτό

παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8

ΠΔ 39/17).

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας

του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και

Προστασίας  Καταναλωτή  του  Υπουργείου  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  ή  σε

περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική

προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 22
ο 
Α: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

28

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα

(30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της

27  Όπως τροποποιηθηκε από τις παρ 41,42, 43 ,45 άρθρου 43 Ν.4605/19
28  Άρθρο 205 Ν.4412/16 όπως αντικ. με την παρ 23 Ν.4605/19 
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προσφυγής,  αποφασίζει  το  δημοτικό  συμβούλιο  ,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής

παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας

τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.

Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως

διοικητική προσφυγή.

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους

που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο

που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών.

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 22Ο Β: Έκπτωση αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα

από γνωμοδότηση της επιτροπής:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

β)  σε  περίπτωση  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών,  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206

του ν.4412/16,

Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

Στον  ανάδοχο   που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,

επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  ,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της

επιτροπής,  το  οποίο  υποχρεωτικά καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς παροχή εξηγήσεων,  ολική

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 23
ο
: Μονομερής λύση της σύμβασης

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  υπό  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις

που αναφέρονται  στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και,  ως εκ τούτου,  θα

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις

Η παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού θα γίνει από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα: ο  προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την επιτροπή παραλαβής, για

την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να  παραδώσει  το  υλικό,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ημέρες

νωρίτερα.  Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής

της σύμβασης.

Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,

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.

Η  πληρωμή  της  αξίας  του  υπό  προμήθεια  υλικού  θα  γίνει  για  το  100%  της  αξίας  του

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες

Επιτροπές. 

Στις  συμβάσεις  για  την  πληρωμή  του  τιμήματος  απαιτούνται  κατ’  ελάχιστο  τα  εξής

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή

του  συνόλου  του  συμβατικού  αντικείμενου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  219.  β)  Τιμολόγιο  του

αναδόχου. γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5
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του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν

τον έλεγχο  και  την  πληρωμή,  μπορούν να ζητήσουν και  οποιοδήποτε άλλο  δικαιολογητικό,

εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6

του Ν.4412/16). 

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  0,07% υπέρ  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  διενεργείται  κράτηση  τέλους  χαρτοσήμου  3%,  πλέον

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )

η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  Φ.Π.Α.,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%

γ) Με  την  πληρωμή  θα  γίνει  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση

φόρου εισοδήματος 4%.

ΑΡΘΡΟ 25
Ο
 :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών 

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και  Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα

προκύψει  μεταξύ  του  Δήμου   και  του  Αναδόχου,  η  οποία  θα  αφορά  στην  εκτέλεση,  την

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο

Νομό   αρμόδια  δικαστήρια.  Είναι  αυτονόητο  ότι  πριν  από  οποιαδήποτε  προσφυγή  στα

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 26
Ο
 :Λοιπές διατάξεις

1.  Η  Υπηρεσία  δεν  αναλαμβάνει  καμία  υποχρέωση  για  τυχόν  μέτρα  που  θα  ληφθούν  από

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
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2.  Μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  προμηθευτής  δεν  έχει  δικαίωμα να  εκχωρήσει  σε

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του

Δήμου 

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου 

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου

αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση

δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η

επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία

δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος

και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.

                                                           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/201..)

ΑΡΘΡΟ 1ο : Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Η παρούσα αφορά την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου με σύστημα πρέσας»
με CPV: 34144512-0 περί «Απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων», που θα
καλύψει πάγιες ανάγκες του Δήμου μας, προϋπολογισμού 59.520,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% στον K.A.20.7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου» του προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2019.
Πιο αναλυτικά, τα υφιστάμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Καθαριότητας
παρουσιάζουν συχνές βλάβες (λόγω παλαιότητας), το κόστος επισκευής και συντήρησης τους είναι
μεγάλο και παραμένουν για μεγάλα διαστήματα εκτός λειτουργίας στα συνεργεία επισκευής, με
αποτέλεσμα να κρίνεται  αναγκαία η προμήθεια όσο το δυνατόν νεότερου οχήματος  τελευταίας
τεχνολογίας.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

 Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, εφόσον συμβιβάζονται με το νόμο 4412/2016 και την Π1/3305/2010 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύει.

 Της ΥΑ 37393/2028/29.09.2003 (ΦΕΚ Β'/1418/1.10.2003) περί «Μέτρων και όρων για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ Η.Π. 9272/471/2.03.2007(ΦΕΚ Β'/286/2.03.2007).

 Το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α΄ 97/25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα
μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 
και 377/93».

 Της  ΥΑ  οικ.3763/111/27.05.2015  (ΦΕΚ  Β’/1163/18.06.2015)  περί  «Όρων  και
προϋποθέσεων  για  τη  χορήγηση  έγκρισης  τύπου  οχημάτων  Ειδικής  Χρήσης  −  Ειδικού
Σκοπού και διαδικασίας ταξινόμησης»

 Της  ΥΑ  οικ114218/28.10.1997  (ΦΕΚ  Β'/1016/17.11.1997)  περί  «Κατάρτισης  πλαισίου
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

Τεχνικές προδιαγραφές:

Αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  προμήθεια  ενός  μεταχειρισμένου  τριαξονικού
απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) με συμπιεστή απορριμμάτων 20 κυβικών μέτρων και
με  σύστημα  ανύψωσης  κάδων  για  την  Υπηρεσία  Καθαριότητας.  Το  απορριμματοφόρο  θα
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χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή των απορριμμάτων εντός του Δήμου και όταν παραστεί ανάγκη,
θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν τα απορρίμματα έως τον Χ.Υ.Τ.Α Κέας.

1. Γενικά
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες που οφείλει
να πληροί το προσφερόμενο όχημα – μηχάνημα. Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο όχημα θα
είναι μεταχειρισμένο, έτους κατασκευής 2007 ή μεταγενέστερο,  αναγνωρισμένου κατασκευαστή,
πετρελαιοκίνητο,  νέας  τεχνολογίας  με  κινητήρα EURO 4  ή  νεότερης  έκδοσης,  γνωστών  και
αναγνωρισμένων τύπων και κατασκευής, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και
στο  εξωτερικό,  μικτού βάρους  22  tn  τουλάχιστον.  Το  ωφέλιμο  φορτίο  του  οχήματος  σε
συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 10 tn. και όχι περισσότερο από 12 tn.

Το απορριμματοφόρο αυτοκίνητο (που θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή) να έχει
σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων, τύπου πρέσας.
Να  είναι  κατάλληλο  για  τη  μηχανική  φόρτωση  των  συλλεγόμενων  σύμμεικτων  αστικών
απορριμμάτων και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία
του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.
Η υπερκατασκευή να είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις του Δήμου (ποιοτικά και ποσοτικά). Τα
απορριμματοφόρα οχήματα θα πληρούν όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. και τις σύγχρονες οδηγίες
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  νόμιμη  κυκλοφορία  τους  και  ασφαλής
λειτουργία τους στην Ελλάδα. Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ’ άξονα και τα
λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες
διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το όχημα θα είναι τριαξονικό με διπλές
ρόδες πίσω στον μεσαίο άξονα. 
Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» ή «περί» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της
αναφερόμενης τιμής. Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus ή απλά φωτογραφίες, στην Ελληνική
γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

2. Πλαίσιο
2.2.1 Γενικά
Θα  είναι  μεταχειρισμένο,  προωθημένης  οδήγησης,  έτους  κατασκευής  2007  ή  μεταγενέστερα,
πετρελαιοκίνητα,  νέας  τεχνολογίας  με  κινητήρα  EURO 4  ή  νεότερης  έκδοσης,  γνωστών  και
αναγνωρισμένων τύπων και κατασκευής, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, μικτού βάρους 22 tn τουλάχιστον.
Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 10 tn.και όχι
περισσότερο από 12 tn. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά
την  από  το  ολικό  μικτό  επιτρεπόμενο  φορτίο  αφαίρεση  του  ιδίου  νεκρού  βάρους,  στο  οποίο
περιλαμβάνεται  η  καμπίνα  οδήγησης,  το  προσωπικό  (οδηγός  και  δυο  εργάτες),  το  βάρος  του
καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή
απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του
οχήματος).
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Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους μεσαίους τροχούς και
ισχυρό σύστημα ανάρτησης. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ.,
θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Το ύψος του (άνω μέρος των διαμήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον
κατά το δυνατόν σταθερό κατά τη φόρτωση του οχήματος. Το μεταξόνιο επιθυμείται να είναι το
μικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος.
Το  ολικό  μικτό  επιτρεπόμενο  φορτίο  πρέπει  να  προκύπτει  από  τους  καταλόγους  των
κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων τους, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με
την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από
όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της. Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό
και  άκαμπτο  το  δυνατό  κατά  τη  φόρτωση  και  θα  αποτελείται  από  διαμήκεις  δοκούς  που  να
συνδέονται  μεταξύ τους  με ικανό αριθμό γεφυρών,  έτσι  ώστε να έχει  απαιτούμενη αντοχή για
φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο)
έλξεως εμπρός. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος Μεταξόνιο

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) Βάρη πλαισίου

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) Ίδιο (νεκρό) βάρος
του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

2.1.2 Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι DIESEL, τετράχρονος, υδρόψυκτος, η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει
να υπερκαλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος. Η ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να  είναι
τουλάχιστον  260  HP.  Ακόμα,  πρέπει  να  έχει  σύστημα  απ’ ευθείας  εκχύσεως,  με  δυνατότητα
εύκολης επισκευής και συντήρησης. Το χωνί διαφορικού πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και
κατασκευής. Επιθυμητή είναι η προσκόμιση των καμπύλων μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και
της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή),
καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. 
Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκπομπές καυσαερίων, δηλαδή
EURO 4 ή νεότερο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:

 Τύπος και κατασκευαστής.

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
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2.1.3 Σύστημα μετάδοσης
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Τα διαφορικά θα επενεργούν
στους δύο οπίσθιους άξονες και θα είναι αναλόγου κατασκευής έτσι ώστε σε συνεργασία με το
κιβώτιο ταχυτήτων, το όχημα να μπορεί να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15%.
Θα φέρει συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος
απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. Από διαφορικό και ημιαξόνια
γνήσια  του  εργοστασίου  κατασκευής  των  πλαισίων,  αποκλειόμενης  της  χρησιμοποιήσεως
απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή
λειτουργία των οχημάτων, κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων.
Από τους άξονες οι δυο να είναι κατευθυντήριοι και ο μεσαίος να φέρει το  διαφορικό (6x2). O
μεσαίος  κινητήριος  άξονας  πρέπει  να  είναι  εξοπλισμένος  με  διπλά  ελαστικά  και  αναρτήσεις
πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο.
Τιμόνι πρέπει να διαθέτει εκτός από τον πρώτο και ο τελευταίος άξονας. Οι πίσω τροχοί επιθυμητό
είναι  να  διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις  πλήμνες  των τροχών για  καλύτερη και
αμεσότερη  απόκριση  των  τροχών  κατά  τις  συνεχείς  εκκινήσεις  με  συνέπεια  την  μείωση
κατανάλωση του καυσίμου.

2.1.4. Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος, με αέρα, δύο ανεξαρτήτων κυκλωμάτων,
σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με
την οδηγία 98/12 της  ΕΟΚ).  Θα διαθέτει  τουλάχιστον  σύστημα αντιμπλοκαρίσματος  τροχών
(ABS). 
Θα υπάρχουν δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Η ρύθμιση των φρένων θα γίνεται αυτόματα,
ανάλογα με τη φθορά των υλικών τριβής. Το υλικό τριβής των φρένων δε θα περιέχει αμίαντο. 
Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίσει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το
αυτοκίνητο να είναι εφοδιασμένο με αερόφρενα διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος. Οι σωληνώσεις,
τα ρακόρ κ.λπ. εξαρτήματα πρέπει να είναι αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται
την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως. Επιθυμητό είναι να διατίθεται στον
κινητήρα δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα
πέδησης του οχήματος.  Με το  σύστημα αυτό θα  αυξάνεται  η  ασφάλεια  κατά την οδήγηση σε
κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο ακόμα και σε κλίση
10 %, με σβηστό τον κινητήρα. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και
θα επενεργεί  στους  πίσω τροχούς  του οχήματος.  Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια
πίεσης αέρα), το όχημα θα ακινητοποιείται.

2.1.5 Σύστημα διεύθυνσης
Το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής υποβοήθησης και
σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 92/62 EC). Το τιμόνι να είναι ρυθμιζόμενο
κατά ύψος και εμπρός – πίσω σε σχέση με τον οδηγό, θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα
μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
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2.1.6 Άξονες – αναρτήσεις - ελαστικά
Το όχημα θα φέρει τρεις (3) άξονες με ικανότητα φόρτισης των αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών
(σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC). Η ικανότητα φόρτισης των παραπάνω πρέπει να υπερκαλύπτει
τις  απαιτήσεις  φόρτισης  του οχήματος  για όλες  τις  συνθήκες  κίνησής του.  Το όχημα θα φέρει
τροχούς με καινούρια (ημερομηνία παραγωγής το πολύ 6 μηνών) ελαστικά επίσωτρα, κατάλληλα
για την κίνησή του εντός και εκτός δρόμων.
Υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, σε κατάλληλη βάση στήριξης πάνω στο όχημα και
κατάλληλος μηχανισμός που να καθιστά δυνατή την αφαίρεση του ή την επανατοποθέτησή του
από ένα άτομο. Η θέση του εφεδρικού τροχού δεν πρέπει να επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων
του οχήματος.
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).

2.1.7 Καμπίνα οδήγησης
Η καμπίνα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου τύπου, και
να φέρει τη συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Η ανάκλισή της
πρέπει να γίνεται υδραυλικά.
Θα διαθέτει σύστημα κλιματισμού (air condition) καθώς και σύστημα αερισμού. Πρέπει να παρέχει
την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση, να φέρει ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) από
γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX), SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας.
Γενικά  θα  φέρει  κρύσταλλα  ασφαλείας  σ΄  όλα  τα  παράθυρα,  εκ  των  οποίων  τα  πλευρικά  να
ανοίγουν με μηχανικό ή ηλεκτρικό μηχανισμό.
Η καμπίνα θα διαθέτει δύο (2) πόρτες. Επίσης θα διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον υαλοκαθαριστήρες
με  αντίστοιχους  ηλεκτρικούς  πίδακες  νερού,  για  τον  καθαρισμό  του  ανεμοθώρακα,  δύο  (2)
τουλάχιστον ρυθμιζόμενα αλεξήλια (σκιάδια), δάπεδο με πλαστικά ταπέτα, εσωτερικό φωτισμό και
πυροσβεστήρα, κατάλληλα στερεωμένο και κατάλληλων προδιαγραφών.
Οι διαστάσεις της καμπίνας και οι θέσεις σε αυτήν πρέπει να επιτρέπουν να μεταφέρονται άνετα
εκτός του οδηγού δύο (2) ακόμη καθήμενα άτομα. Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο,
ανατομικό,  ρυθμιζόμενο,  ενώ των  συνοδηγών  άνετο,  ανατομικό,  ξεχωριστό  για  τον  καθέναν  ή
μονοκόμματο. Η καμπίνα θα φέρει ακόμη διπλούς εργονομικούς καθρέπτες.
Ο  πίνακας  οργάνων  (ταμπλό)  του  οχήματος  θα  έχει  όλα  τα  απαραίτητα  όργανα  ελέγχου,  τις
φωτεινές  ενδείξεις  και  τα  χειριστήρια  για  την  ασφαλή  παρακολούθηση  των  λειτουργιών,  των
βλαβών και  της κίνησης του οχήματος,  ψηφιακό ταχογράφο,  ρευματοδότη για την τοποθέτηση
καλωδίου επέκτασης (μπαλαντέζας). Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής θα είναι τοποθετημένη
έγχρωμη κάμερα (CCTV) για την παρακολούθηση των εργασιών από τον θάλαμο οδήγησης, μέσω
οθόνης.

2.1.8 Ηλεκτρικό σύστημα
Το  αυτοκίνητο  πρέπει  να  έχει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  και  σημάτων  για  την
κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι δε εφοδιασμένο με τους απαραίτητους
προβολείς,  προβλεπόμενους  καθρέπτες,  φωτιστικά  σώματα,  ηχητικά  σήματα,  ηχητικό  σήμα
οπισθοπορείας  (τζιτζίκι)  και  ηχητικό σύστημα επικοινωνίας  των εργατών με  τον  οδηγό,  πλήρη
ηλεκτρική εγκατάσταση για νυκτερινή αποκομιδή, περιστρεφόμενους φάρους κ.λπ.
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2.2 Υπερκατασκευή 
Η  υπερκατασκευή  θα  είναι  κατάλληλου  τύπου,  όπως  προδιαγράφεται  στη  συνέχεια,  και  θα
χρησιμοποιηθεί  για  τη  μηχανική  (με  κάδους)  ή  χειρωνακτική  (με  τα  χέρια)  αποκομιδή  και
μεταφορά απορριμμάτων.  Θα είναι  εξ΄  ολοκλήρου μεταλλική  και  οπίσθιας  φόρτωσης.  Όλες  οι
συγκολλήσεις της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το
μήκος των συνδεόμενων επιφανειών, ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Η δε
στήριξη  της  επικάλυψης  θα  γίνεται  με  κοχλίες  με  περικόχλιο  και  γκρόβερ,  όπου  δεν  υπάρχει
συγκόλληση.
Το  υλικό  κατασκευής  του  κυρίως  σώματος  θα  είναι  χαλυβδοέλασμα  αντιτριβικού  τύπου,
εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση. Ειδικότερα για τα
τμήματα  που  δέχονται  αυξημένες  πιέσεις,  τριβές  και  γενικότερα  μηχανικές  καταπονήσεις  (να
προσδιορισθούν συγκεκριμένα, π.χ. οπίσθια πόρτα, χοάνη φόρτωσης κ.λπ.), ο χρησιμοποιούμενος
χάλυβας θα είναι τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Τα πλευρικά τοιχώματα θα είναι κυρτά,
χωρίς  κάθετες  ενισχύσεις,  πάχους  τουλάχιστον  τεσσάρων (4,0)  mm.  Το  δάπεδο  θα  έχει  πάχος
τουλάχιστον πέντε (5,0) mm.
Οι πλάκες προώθησης και συμπίεσης των απορριμμάτων να είναι κατασκευασμένες από ειδικό
χαλυβδοέλασμα (HARDOX 450 ή DOMEX 550MC ή ανθεκτικότερο) πάχους 5 mm τουλάχιστον
με ενισχύσεις ώστε να αντέχουν στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων.

Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού
κυκλώματος, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα, για την
αποφυγή διαφόρων εμπλοκών αλλά και την διευκόλυνση του ελέγχου και της επισκευής τους. Το
υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή
υπερφορτώσεων της κιβωτάμαξας.

Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του
εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας από απορρίμματα σταθερού βαθμού συμπιέσεως κατά την
διάσταση  του  μήκους  της  κιβωτάμαξας  δηλ.  από  το  εμπρόσθιο  προς  το  οπίσθιο  τμήμα  του
αυτοκινήτου.
Η συμπίεση θα επιτυγχάνεται μέσω ελεγχόμενης οπισθοχώρησης της πλάκας εκκένωσης προς το
εμπρόσθιο τμήμα της υπερκατασκευής. Η πλάκα εκκένωσης για τον σκοπό αυτό κατά τη φάση της
αρχικής  φόρτωσης  θα  βρίσκεται  στο  οπίσθιο  τμήμα  της  υπερκατασκευής  πλησίον  της  χοάνης
φόρτωσης και σταδιακά θα υποχωρεί στην θέση ηρεμίας της (τηλεσκοπικός κύλινδρος κλειστός)
μέχρι  πλήρους  φορτώσεως  της  υπερκατασκευής.  Το  σύστημα  πρέπει  να  παίρνει  κίνηση  μέσω
δυναμολήπτη με εμπλοκή μέσω ηλεκτρικού συστήματος. Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται από
το κιβώτιο του πλαισίου μέσω δυναμολήπτη (ΡΤΟ). Να αναφέρεται ο τύπος, ο κατασκευαστής και
η  σχέση  μετάδοσης.  Επιθυμητό  να  δοθεί  ιδιαίτερη  μέριμνα  στην  αυτονομία  του  μηχανισμού
σύμπλεξης – αποσύμπλεξης πλαισίου – υπερκατασκευής για την αποφυγή φθορών. Η εκκίνηση του
μηχανισμού συμπίεσης των απορριμμάτων θα πρέπει να μπορεί να γίνεται από την καμπίνα του
οδηγού.
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Τα  υγρά  των  απορριμμάτων  θα  συγκεντρώνονται  σε  σημείο  που  να  επιτρέπει  τον  εύκολο
καθαρισμό  και  την  απολύμανση,  όπου  θα  πρέπει  να  υπάρχει  λεκάνη  συλλογής  των  υγρών
στραγγισμάτων και στόμιο με βαλβίδα εκκένωσης. 
Επιθυμητό είναι το απορριμματοφόρο να φέρει ανυψωτικό σύστημα με βραχίονες και κτένα και
δυνατότητα ανύψωσης κάδων από 120 λίτρα μέχρι 1300 λίτρα (EN 840-1/-2/-3). Η υπερκατασκευή
δεν πρέπει να αδειάζει με υδραυλική ανατροπή, αλλά με σύστημα αντίστροφης κίνησης της πρέσας,
ανάστροφους  υδροστατικούς  κυλίνδρους  οι  οποίοι  θα  χρησιμοποιούνται  για  τη  σάρωση  και
προώθηση των απορριμμάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής τους προς το εσωτερικό του κυρίως
σώματος.

Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή. Θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά
και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. Όλες οι συγκολλήσεις επί της κιβωτάμαξας πρέπει να
αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να
υπάρχει, αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση, η δε στήριξη της επικάλυψης να γίνεται είτε με
καρφιά είτε με κοχλίες με περικόχλιο και γκρόβερ όπου δεν υπάρχει συγκόλληση.

Η  κιβωτάμαξα  πρέπει  να  διαθέτει  στόμιο  φόρτωσης  που  θα  βρίσκεται  στο  πίσω  μέρος  της
υπερκατασκευής  και  θα  είναι  ενιαίο  με  αυτή,  κατάλληλης  χωρητικότητας  ώστε  να  μπορεί  να
δέχεται και ογκώδη αντικείμενα όπως χαρτοκιβώτια κ.λπ.

Το στόμιο φόρτωσης πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά ανακλινόμενο παραπέτο φόρτωσης ώστε να
αποφεύγεται  θέα  και  εκτινάξεις  και  ταυτόχρονα  να  υπάρχει  χαμηλό ύψος  φόρτωσης  κατά  την
χειρονακτική αποκομιδή.
Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω χειριστηρίου που θα βρίσκεται δίπλα
στο στόμιο φόρτωσης. Επίσης υποχρεωτικά η λειτουργία του συστήματος συμπίεσης θα μπορεί να
επιλεγεί  συνεχής  –  αυτόματη,  μιας  φάσης συμπίεσης,  τελείως  χειροκίνητη – διακοπτόμενη και
συγχρονισμένη με το ανυψωτικό σύστημα των κάδων.

Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να φέρει ανάστροφους υδροστατικούς κυλίνδρους οι οποίοι θα
χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής
τους προς το εσωτερικό του κυρίως σώματος

Προκειμένου  να  αποφεύγεται  η  επαφή  των  απορριμμάτων  με  το  σύστημα  συμπίεσης  και  να
επιτυγχάνεται η μέγιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου της χοάνης φόρτωσης.

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μηχανισμός (π.χ. κομβίο «μανιτάρι») ο οποίος θα ακινητοποιεί άμεσα
όλο το  σύστημα  λειτουργίας  σε  περίπτωση έκτακτης  ανάγκης.  Ο μηχανισμός  θα  είναι  εύκολα
προσβάσιμος και από το χώρο φορτοεκφόρτωσης και από την καμπίνα του οδηγού.

Τα απορρίμματα πρέπει  να  συμπιέζονται  στο  πίσω μέρος  της  υπερκατασκευής  από την  πλάκα
συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια των υδραυλικών κυλίνδρων.
Η πλάκα συμπίεσης να είναι σπαστού τύπου (να διαθέτει δηλαδή φορείο κινούμενο σε γλίστρα και
πλάκα σάρωσης συνδεδεμένα αρθρωτά μεταξύ τους), αποκλειόμενων συστημάτων με απλή ενιαία
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πλάκα προώθησης, να καλύπτει όλη τη διατομή της κιβωτάμαξας και να κινείται επάνω σε ειδικούς
στεγανούς  οδηγούς.  Μετά  από  κάθε  συμπίεση  των  απορριμμάτων  η  πλάκα  συμπίεσης  να
επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση δηλ. στο σημείο εκκίνησης. Η έναρξη του κύκλου
συμπίεσης πρέπει να συγχρονίζεται με την φάση καθόδου του κάδου και σε καμία περίπτωση με
την φάση ανόδου του. Επιθυμητό είναι η πλάκα αυτή, με την ανάλογη χρήση της, να συμβάλλει
στην αύξηση της σχέσης συμπίεσης.

Ο βαθμός συμπίεσης των απορριμμάτων να είναι έως 6:1 για οικιακά απορρίμματα.

Επιθυμητό είναι να δοθούν τα σχέδια για τις εξωτερικές διαστάσεις της υπερκατασκευής και να
δηλωθεί το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο σε συμπιεσμένα απορρίμματα (kg/m3 όγκου
του χώρου φόρτωσης της υπερκατασκευής).

Η πίσω πόρτα θα πρέπει  να περιλαμβάνει  το στόμιο  φόρτωσης το οποίο υποχρεωτικά θα  έχει
χωρητικότητα τουλάχιστον 2 m3 (κ.μ.). Τόσο το δάπεδο όσο και τα πλάγια τοιχώματα του στομίου
φόρτωσης  και  της  πίσω  πόρτας  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  χάλυβα  υψηλής  ποιότητας  και
αντοχής σε τριβή, πάχους 5 mm τουλάχιστον. Η οπίσθια πόρτα θα πρέπει να ανοίγει προς τα πάνω
και θα ενισχύεται με υδραυλικούς κυλίνδρους. Η κατασκευή της οπίσθιας πόρτας θα εξασφαλίζει
ότι τα απορρίμματα θα παρακρατούνται εντός του κυρίου σώματος της υπερκατασκευής και θα
υπάρχει πλήρης στεγανότητα, χωρίς την ελάχιστη διαρροή είτε σε υγρά είτα σε απορρίμματα, μέχρι
την τελική εκκένωση του φορτίου στο χώρο διάθεσης. Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων
πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας. Τα χειριστήρια ελέγχου
(άνοιγμα  –  κλείσιμο)  της  οπίσθιας  πόρτας  θα  είναι  τοποθετημένα  σε  σημείο  από  το  οποίο  ο
χειριστής να έχει καθαρή εικόνα και πλήρη έλεγχο του ανοίγματος της, του κλεισίματος της και της
εκφόρτωσης των απορριμμάτων. Επιθυμητό είναι να αναφέρεται το βάρος της οπίσθιας πόρτας.

Ο χρόνος εκφόρτωσης πρέπει να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Ο χειρισμός του ανοίγματος της πίσω
πόρτας  και  εκκένωσης  των  απορριμμάτων  πρέπει  να  μπορεί  να  γίνει  από  χειριστήριο  στο
εμπρόσθιο  τμήμα  της  υπερκατασκευής.  Επίσης  η  πόρτα  για  λόγους  εξασφάλισης  πλήρους
στεγανότητας πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζει υδραυλικά στο κυρίως σώμα της υπερκατασκευής.

Η  θέση  των  φλας  και  της  πινακίδας  κυκλοφορίας  πρέπει  να  είναι  τέτοια  ώστε  να  μην
καταστρέφονται  κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου,  σε  πορεία  προς  τα όπισθεν.  Οι
θέσεις στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι ισχυρές για την ασφαλή μεταφορά των
εργατών.
Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι μεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσμοι του
υδραυλικού συστήματος  συμπιέσεως των απορριμμάτων πρέπει  να είναι  απόλυτα στεγανοί  και
μεγάλης αντοχής η οποία να υπερκαλύπτει των ανώτατη πίεση λειτουργίας του συστήματος.
Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς την πίσω πόρτα, για την εξυπηρέτηση των
διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, φώτων, φλάς και κουδουνιών πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια
και  μην είναι  εκτεθειμένες,  ενώ παράλληλα να είναι  ευχερής η αντικατάσταση τους χωρίς την
ανάγκη οπών επί της κιβωτάμαξας.
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2.2.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για τη φόρτωση συσκευασμένων απορριμμάτων (σε
πλαστικούς σάκους, χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια), και απορριμμάτων τα οποία θα φορτώνονται με
το φτυάρι,  και  επομένως είναι  δυνατό να περιέχουν μεγάλη ποσότητα ύδατος,  άμμου ή άλλων
οργανικών και ανόργανων υλικών.
Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος πρέπει να βρίσκεται η
οπίσθια πόρτα. Κατόπιν υδραυλικής ανύψωσής της με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, πρέπει να
επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριμμάτων. Στον χώρο αυτόν θα πρέπει να εκφορτώνονται τα
απορρίμματα των κάδων ή όσων συλλέγονται με τα χέρια.
Η  χωρητικότητα  του  κυρίως  σώματος,  δηλαδή  ο  όγκος  που  καταλαμβάνουν  τα  συμπιεσμένα
απορρίμματα εντός του κυρίως σώματος, θα πρέπει να είναι   τουλάχιστον 20,00 m3  .
Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να φέρει ανάστροφους υδροστατικούς κυλίνδρους οι οποίοι θα
χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής
τους προς το εσωτερικό του κυρίως σώματος .

Εντός της κιβωτάμαξας και σε όλο το μήκος αυτής θα κινείται η μεταλλική πλάκα εκφόρτωσης των
απορριμμάτων. Ένας ισχυρός υδροστατικός κύλινδρος, με ένα βάκτρο, θα πρέπει να μετακινεί τη
μεταλλική αυτή πλάκα. Επιθυμητό είναι η πλάκα αυτή, με την ανάλογη χρήση της, να συμβάλλει
στην αύξηση της σχέσης συμπίεσης.
Η προαναφερόμενη πλάκα θα πρέπει να χρησιμεύει για την εκφόρτωση των απορριμμάτων μετά το
υδραυλικό άνοιγμα της οπίσθιας πόρτας, με κατάλληλο και ασφαλή χειρισμό .
Η πλάκα εκφόρτωσης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής με ιδιαίτερες ενισχύσεις.
Η υπερκατασκευή θα είναι χωρητικότητας από 80,00 έως και 1.300,00 lt .
Το πλαίσιο του μηχανισμού θα είναι προσαρμοσμένο στο οπίσθιο μέρος της οπίσθιας πόρτας και θα
προσφέρει  τη  δυνατότητα  ανάρτησης  κάδων  και  ανατροπής  τους  προς  εκφόρτωση,  εντός  της
λεκάνης εναπόθεσης των απορριμμάτων.
Θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού, τόσο για χειρωνακτική (με τα χέρια) όσο και για
μηχανική (με κάδους) αποκομιδή.

2.2.2 Ειδικές απαιτήσεις
Το υδραυλικό σύστημα θα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο) του οχήματος μέσω ισχυρής
ή  ισχυρών  υδραυλικής-ών  αντλίας-ών  και  θα  φέρει  αυτοματισμό  /  εξοπλισμό  σύμπλεξης  /
αποσύμπλεξης των αντλιών, χωρίς τη συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη και του συμπλέκτη
του πλαισίου.
Το  υδραυλικό  σύστημα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένο  με  βαλβίδα  ανακούφισης  για  αποφυγή
αλόγιστων υπερφορτώσεων. Όλες οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος των υδροστατικών
κυλίνδρων να είναι εξωτερικές και ορατές για να μπορούν να ελέγχονται και να είναι εύκολη η
επισκευή τους.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς τον πίνακα ελέγχου λειτουργίας, τα φώτα,
φλας, την ηχητική επικοινωνία οδηγού και προσωπικού καθαριότητας, τον προβολέα νυχτερινής
εργασίας και τους περιστρεφόμενους φάρους, να είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν
χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες με οξυγόνο.
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Εξωτερικά,  στο  χαμηλότερο  σημείο  της  οπίσθιας  πόρτας,  πρέπει  να  φέρει  ανακλινόμενα  -
αντιολισθητικά ισχυρά σκαλοπάτια για την ασφαλή μεταφορά του προσωπικού καθαριότητας και
χειρολαβές συγκράτησης.

Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο μέρος της υπερκατασκευής να
είναι τοποθετημένοι, αντίστοιχα, από ένας (1) περιστρεφόμενος φάρος χρώματος πορτοκαλί ενώ
στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας ένας (1) προβολέας νυκτερινής εργασίας.

Η κατανομή των φορτίων στους άξονες του πλαισίου (κενή υπερκατασκευή αλλά και με ωφέλιμο
φορτίο  απορριμμάτων)  θα  είναι  σύμφωνη  με  τους  Ελληνικούς  κανονισμούς  για  την  ασφαλή
κυκλοφορία του οχήματος.

2.2.3 Συστήματα ασφαλείας
Η υπερκατασκευή θα  φέρει  όλα τα  απαραίτητα  μέσα και  μέτρα ασφαλούς λειτουργίας  και  θα
ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις κατασκευής, ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική
νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.2.4 Συστήματα ασφαλείας
Η υπερκατασκευή θα φέρει πλήρη υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος
από  τα  υπόλοιπα  υδραυλικά  συστήματα  της  υπερκατασκευής.  Θα  είναι  κατάλληλος  για  την
υποδοχή των τυποποιημένων κατά DIN 30700, DIN 30740 και  ΕΝ 840 κάδων απορριμμάτων,
πλαστικών ή μεταλλικών, με δυνατότητα ανύψωσης μέσω μηχανισμού βραχιόνων ή/και χτένας. Ο
χειρισμός του όλου μηχανισμού θα γίνεται από  το πίσω μέρος του οχήματος. Ο μηχανισμός πρέπει
να  πληροί  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  προλήψεως  ατυχημάτων  και  να  φέρει  σύστημα
ασφαλιστικών βαλβίδων για την προστασία του από υπερφόρτιση και κακή χρήση. 
Θα αποτελείται από:

 Το πλαίσιό του.

 Το σύστημα ανύψωσης.

 Τον μηχανισμό παγίδευσης (ανοίγματος) του καπακιού.

 Το χειριστήριο.
Ο  χειρισμός  του  όλου  μηχανισμού  πρέπει  να  γίνεται  από  το  πίσω  μέρος  του  οχήματος.  Ο
μηχανισμός  πρέπει  να  πληροί  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  προλήψεως  ατυχημάτων.  Ο
απαιτούμενος χρόνος (δευτερόλεπτα) ενός κύκλου λειτουργίας αποκομιδής ενός κάδου (ανύψωσης,
αδειάσματος  και  κατεβάσματος  των  κάδων)  πρέπει  να  καθορίζεται  από  τους  προσφέροντες,
παράλληλα με την περιγραφή των αντίστοιχων ενεργειών των εργατών αποκομιδής. Ο μηχανισμός
ανύψωσης  θα  πρέπει  να  φέρει  σύστημα  ασφαλιστικών  βαλβίδων  για  την  προστασία  από
υπερφόρτωση και κακή χρήση.

2.2.5 Διάφορες επισημάνσεις
Δεν πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που να προεξέχουν ώστε να υπάρχει κίνδυνος προξένησης
βλαβών κατά την οπισθοπορεία, όπως δεν πρέπει να υπάρχει και άλλος χώρος για τη συγκέντρωση
από το προσωπικό καθαριότητας π.χ. χαρτοκιβωτίων κ.λ.π.
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Αντίθετα, θα πρέπει να προβλέπονται θέσεις για την τοποθέτηση μιας σκούπας και ενός φτυαριού.
Το αμάξωμα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως:
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής και αριθμό σειράς.
Στο  οπίσθιο  μέρος  η  υπερκατασκευή  πρέπει  να  φέρει  ερυθρόλευκες  ή  ερυθρές  –  κίτρινες
ανακλαστικές λωρίδες.

Η γενική κατάσταση της υπερκατασκευής και όλου του εξοπλισμού της θα είναι πολύ καλή
και θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ενός (1) έτους τουλάχιστον, από την ημερομηνία
παράδοσής της.

2.2.6 Διάφορες επισημάνσεις
Το απορριμματοφόρο πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα
με όλα τα παραπάνω. Το αυτοκίνητο να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα, σύμφωνα με τον
Κ.Ο.Κ. και το πρότυπο ΕΝ 1501-1: 1998:

 Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές, δηλαδή: Μία (1) ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων
εργαλείων (ένα (1) μπουλονόκλειδο, μία (1) σειρά γερμανικών κλειδιών, ένα (1) γαλλικό
κλειδί, ένα (1) σφυρί, δύο (2) κατσαβίδια, ένα (1) δοκιμαστικό και μία (1) πένσα) και θα
περιλαμβάνει επιπλέον ανυψωτήρα και σφήνες αναστολής κίνησης.

 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της
παράδοσης.

 Φαρμακείο πλήρες, και γενικά όλο τον πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται
από τον Κ.Ο.Κ.

 Πλήρη εφεδρικό τροχό (ζάντα, ελαστικό και αεροθάλαμο), τοποθετημένο σε ευχερή θέση.

 Φώτα νυχτερινής εργασίας.

 Τουλάχιστον έναν περιστρεφόμενο φάρο πίσω και έναν μπροστά.

 Εγκατάσταση φωτισμού (φώτα stop, πορείας, φλας) στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής

 Τρίγωνο βλαβών.

 Ψηφιακό ταχογράφο και ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα.

 Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των οχημάτων.

 Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο ∆ήμος κατά την ημερομηνία σύναψης σύμβασης.

2.2.8 Διάφορες επισημάνσεις
Ο χρόνος  εγγύησης  για  την  καλή  λειτουργία  των  οχημάτων  (πλαίσιο  και  υπερκατασκευή)  θα
δηλώνεται στην τεχνική προσφορά και θα είναι  τουλάχιστον 12 μήνες. Στην προσφορά μπορούν
να αναφερθούν τα service που θα γίνουν την περίοδο της εγγύησης. Δε γίνονται αποδεκτές και δε
λαμβάνονται υπόψη, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά
και όχι στο πλήρες όχημα.
Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή
και εφόσον είναι εφικτό, στον τόπο εργασίας του οχήματος.
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Επιθυμητό  είναι  να  συνοδεύεται  από  Υπεύθυνη  δήλωση  του  οίκου  κατασκευής  επίσημα
μεταφρασμένη και θεωρημένη για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη και ει δυνατόν
αποστολής  τους  σε  διάστημα  σαράντα  οκτώ  (48)  ωρών  από  την  ζήτησή  τους.  Σε  περίπτωση
κατάθεσης  μόνον  σχετικής  δήλωσης  μόνον  προμηθευτή,  είναι  στην  διακριτική  ευχέρεια  της
Επιτροπής διαγωνισμού το εάν θα ζητηθεί αντίστοιχη και από τον κατασκευαστή.

2.2.9 Χρόνος και τόπος παράδοσης – Ευθύνες προμηθευτή
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο
ανάδοχος – προμηθευτής ευθύνεται για τη μεταφορά του οχήματος και του συνοδού εξοπλισμού
του, με δικά του έξοδα, σε χώρο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το  όχημα  θα  συνοδεύεται  από  την  έγκριση  του  συγκεκριμένου  τύπου  ως  όχημα  Ειδικής
χρήσης/Ειδικού σκοπού, α/α 22 SG (κωδ. βάσει 2007/46/ΕΚ) απορριμματοφόρου από τον αρμόδιο
φορέα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των αρ. 5 ή/και 6 της ΥΑ οικ.3763/111/27.05.2015
(ΦΕΚ Β’/1163/18.06.2015).

Ο ανάδοχος  προμηθευτής  υποχρεούται  για  την  έκδοση άδειας  κυκλοφορίας  του  οχήματος
καθώς και όλων των εγγράφων που απαιτούνται, με δικά του έξοδα.

2.2.10 Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, που
με  ποινή  αποκλεισμού  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη από  ένα (1)  έτος,  καθώς  και  ο  χρόνος
παράδοσης,  που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερος από  60 ημέρες,  Στην
τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του προσφερόμενου οχήματος  υπό
τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  των  αρ.5  ή/και 6 της ΥΑ οικ.3763/111/27.05.2015, από όπου
θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις προδιαγραφές τουλάχιστον EURO 4 για τα
καυσαέρια και τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής.

Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  με  την  παράδοση  του  οχήματος  θα  παραδώσει  όλα  τα
απαραίτητα έγγραφα που είναι  απαραίτητα για  την ταξινόμηση/έκδοση αδείας  του
οχήματος (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται άδεια κυκλοφορίας, έντυπο
Κ.Τ.Ε.Ο.,  εξωτερικού  σε  περίπτωση  εισαγόμενου,  πιστοποιητικό  τελωνείου  για
ταξινόμηση, βιβλίο μεταβολών κ.τ.λ.)
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Η στήλη «Εκπλήρωση προδιαγραφών» και όπου απαιτείται μπορεί να έχει μόνο μια καταχώρηση
είτε  ΝΑΙ  δηλ.  πλήρης  ταύτιση  με  την  απαίτηση,  είτε  ΟΧΙ  αν  υπάρχει  έστω  και  μερική
διαφοροποίηση που θα επεξηγείται στα Υφιστάμενα χαρακτηριστικά προς πώληση φορτηγού (ΝΑΙ/
ΟΧΙ χρήζει διευκρίνησης)

Χαρακτηριστικό
απορριμματοφόρο

υ φορτηγού
αυτοκινήτου

Απαίτηση τεχνικών
προδιαγραφών μελέτης

Υφιστάμενα
χαρακτηριστικά

προς πώληση απορ/
φόρου

Εκπλήρωση
προδιαγραφών

Αποδεικτικό (ενδεικτική παράθεση)

1.Γενικά 
χαρακτηριστικά

Εταιρεία /Τύπος
Αναγνωρισμένου
κατασκευαστή

Τριαξονικό (6Χ2)
Τριαξονικό (6Χ2) εκ

κατασκευής (όχι
απόδιασκευή)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Μέγιστο μικτό
βάρος του

απορριμματοφόρου
Τουλάχιστον 22 tn ΝΑΙ/ΟΧΙ

Άδεια κυκλοφορίας,ή Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής
εκδόσεως της ως άνω αδείας/ Δ/νσης Μεταφορών (εάν

έχει εκδοθεί σχετική άδεια και αναγράφει/δίδει την
πληροφορία) ή Έγκριση τύπου πλαισίου ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.

σε συμφωνία με ό,τι δηλώνεται στην Τεχνική Περιγραφή,
για το απόβαρο που μπορεί να προστεθεί στο ωφέλιμο
φορτίο από τα ανωτέρω. Ελλείψει των ανωτέρω από

Επίσημους κατάλογους του κατασκευαστή για
προσφερόμενο τύπο και έτος, όπως και από το ίδιο νεκρό

βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε
βάρος της κιβωτάμαξας με τον μηχανισμό ανύψωσης

απόαντίστοιχο κατάλογοτου κατασκευαστή της

Ωφέλιμο φορτίο  10 tn>12 tn ΝΑΙ/ΟΧΙ
(ανάλογα εφαρμοζόμενα)

Υπερκατασκευή

Κένωση με σύστημα
αντίστροφης κίνησης της

πρέσας. Ο χρόνος
εκφόρτωσης πρέπει να μην

υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Τύπος, Εργοστάσιο
και Έτος

κατασκευής του
πλαισίου

Έτος κατασκευής από 2007
και μετά

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έγκριση τύπου πλαισίου ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ. σε συμφωνία με
ό,τι δηλώνεται στην Τεχνική Περιγραφή και άδεια

κυκλοφορίας (πεδίο Β αυτής)για το έτος κυκλοφορίας
εφόσον δεν τεκμαίρεται από αλλού το έτος κατ.

Πλαισίου. Ελλείψει των ανωτέρω από το πιστοποιητικό
ταξινόμησης του οχήματος ή Βεβαίωση της Επίσημης

Αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το
Εργοστάσιο Κατασκευής με αναφορά στο πιστοποιητικό

Συντήρηση
(service)

Πραγματοποιημένη
συντήρηση (service) και
αντικατάσταση όλων των

απαιτουμένων
ανταλλακτικών

καιαναλωσίμων,σύμφωνα με
το πρόγραμμα συντήρησης

του κατασκευαστή

(Αν υπάρχει βιβλίο
συντηρήσεων
πρόσφατο ή

παλαιότερο είναι
επιθυμητό να
δηλωθεί εδώ)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ταχογράφος Ύπαρξη ΝΑΙ/ΟΧΙ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ή Βεβαίωση τεχνικού για

εγκατάσταση ταχογράφου και Πιστοποιητικό

Δελτίου Τεχνικού
Ελέγχου ΚΤΕΟ

Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού
Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ

ΝΑΙ/ΟΧΙ Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ

Μέγιστο πλάτος,
μέγιστο μήκος,
μέγιστο ύψος

(χωρίς φορτίο)

Βάρη πλαισίου

Μεταξόνιο
Το μικρότερο δυνατό για την

πολύ καλή ευελιξία του
οχήματος

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Η ικανότητα
φόρτισης του

μπροστινού και
πίσω άξονα

2. Κιβωτάμαξα -
πρέσα

Βαθμός συμπίεσης
των απορριμμάτων

Έως 6:1 για οικιακά
απορρίμματα

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πάχος δάπεδου και
πλαϊνό πάχος

Πάχος δάπεδου τουλάχιστον
5 mm και πλαϊνό πάχος

τουλάχιστον 4 mm
ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Αναλυτικές
διαστάσεις
καρότσας

Καθαρές εσωτερικές
διαστάσεις και το ύψος των

πλαϊνών παραπέτων
μετρούμενο εσωτερικά της

καρότσας και ύψος από
οριζόντιο έδαφος α) του

επάνω χείλους των
παραπέτων όταν το όχημα

είναι κενό και β) του
πατώματος της κιβωτάμαξας

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Κινητήρας

Χαρακτηριστικά
κινητήρα

4-χρονος Diesel,
υδρόψυκτος

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ισχύς του κινητήρα Τουλάχιστον 260 HP, ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προδιαγραφές
καυσαερίων

Τουλάχιστον EURO 4 ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τύπος και
κατασκευαστής

Οι καμπύλες
μεταβολής της

πραγματικής ισχύος
και της ροπής

στρέψεως σε σχέση
με τον αριθμό των

στροφών.

(Εάν υπάρχουν, να
κατατεθούν και να

δοθούν ξεχωριστά η
πραγματική ισχύς

στον αριθμό στροφών
ονομαστικής

λειτουργίας και η
μεγαλύτερη ροπή
στρέψεως εντός
πεδίου αριθμού
στροφών αυτού)

4. Σύστημα 
μετάδοσης

Κιβώτιο ταχυτήτων

Τα διαφορικά με το κιβώτιο
ταχυτήτων να εξασφαλίζουν
κίνηση με πλήρες φορτίο σε

δρόμο με κλίση 15%

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5. Σύστημα 
πέδησης

Σύστημα πέδησης Διπλού κυκλώματος με αέρα
δύο ανεξαρτήτων

κυκλωμάτων, με δισκόφρενα
σε όλους τους τροχούς

σύμφωνα με οδηγία 91/422
EC ή όπως αυτή

συμπληρώθηκε με την

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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οδηγία 98/12 της ΕΟΚ

Σύστημα
αντιεμπλοκής των
τροχών κατά την

πέδηση 

ABS ΝΑΙ/ΟΧΙ
Βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ/φου 2.2
της Υ.Α.28366/2098/06, όπως ερμηνεύτηκε από την με

αρ.πρ. 9527/535/2009 Εγκ. Υπ.Με.& Ε.

6. Ελαστικά

Ελαστικά
Κατά την ημέρα παραλαβής
να είναι ηλικίας μικρότερης

των 6μηνών 
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εφεδρικός τροχός

Υπάρχει ένας (1) πλήρης
εφεδρικός τροχός, σε

κατάλληλη βάση στήριξης
πάνω στο όχημα και

κατάλληλος μηχανισμός 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

7.Θάλαμος 
οδήγησης

Καμπίνα του
οδηγού

Πλήρως προωθημένης
οδήγησης, ανακλινόμενου

τύπου, δίπορτη και να φέρει
τη συνήθη μόνωση έναντι

θορύβου, σκόνης και
καιρικών συνθηκών, καθώς

και να να φέρει
ανεμοθώρακα από γυαλί

τύπου LAMINATED
(TRIPLEX), SECURIT ή

παρόμοιου τύπου
ασφαλείας. Η ανάκλισή της

πρέπει να γίνεται υδραυλικά,
θέση οδηγούκαι δύο (2)

ακόμη καθημένων ατόμων,
σύστημα κλιματισμού

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σύστημα
κλιματισμού

Θα διαθέτει σύστημα
κλιματισμού (air condition)

και σύστημα αερισμού. 
ΝΑΙ/ΟΧΙ

8. Εγγύηση καλής 
λειτουργίας

Διάρκεια τουλάχιστον ενός
(1) έτους

ΝΑΙ/ΟΧΙ Γραπτή υπογεγραμμένη

9.Αδειες-
Εγκρίσεις
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Το όχημα θα συνοδεύεται
από την έγκριση του

συγκεκριμένου τύπου ως
όχημα Ειδικής

χρήσης/Ειδικού σκοπού, α/α
22 SG (κωδ. βάσει 2007/46/
ΕΚ) απορριμματοφόρου από
τον αρμόδιο φορέα υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις

των αρ. 5 ή/και 6 της ΥΑ
οικ.3763/111/27.05.2015

(ΦΕΚ Β’/1163/18.06.2015).

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας
του οχήματος καθώς και
όλων των εγγράφων που
απαιτούνται, με δικά του

έξοδα

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Λοιπά επιπλέον Να καταγραφούν



10ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Απριλίου 2019

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Η  δαπάνη  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των  πενήντα  εννέα  χιλιάδων  πεντακόσια  είκοσι  ευρώ

(59.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τη

πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του Κ.Α. 20.7132.0001 έτους 2019, ως

κατωτέρω:

α/α Είδος Ποσότητα Δαπάνη

1
Μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο όχημα τύπου

πρέσας
1 48.000,00 €

Σύνολο 48.000,00 €

ΦΠΑ 24% 11.520,00 €

Γενικό σύνολο 59.520,00 €

Η αναφερόμενη  τιμή  μορφώθηκε  μετά  από  έρευνα  που  έκανε  η  Υπηρεσία  στις  τρέχουσες  τιμές

εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : Τόπος,  Χρόνος  και τρόπος Παράδοσης

 Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  σε  εξήντα  (60)  ημέρες από  την  ημέρα  υπογραφής  της

σύμβασης. Ο ανάδοχος – προμηθευτής ευθύνεται για τη μεταφορά του οχήματος και του συνοδού

εξοπλισμού του, με δικά του έξοδα, σε χώρο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 Το όχημα θα συνοδεύεται από την έγκριση του συγκεκριμένου τύπου ως όχημα Ειδικής

χρήσης/Ειδικού σκοπού, α/α 22 SG (κωδ. βάσει 2007/46/ΕΚ) απορριμματοφόρου από τον αρμόδιο

φορέα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των αρ. 5 ή/και 6 της ΥΑ οικ.3763/111/27.05.2015 (ΦΕΚ

Β’/1163/18.06.2015).

 Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του  

οχήματος καθώς και όλων των εγγράφων που απαιτούνται, με δικά του έξοδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/201…)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Είδος
Μον.
Μετρ.

Τιμή
Μονάδος Ποσότητα Μερικό Σύνολο

Προσφερόμενη
Τιμή Μονάδος

Μερικό Σύνολο

1
Μεταχειρισμένο

απορριμματοφόρο όχημα
τύπου πρέσας

τεμ.     48.000,00 € 1      48.000,00 €

Σύνολο
Προμήθειας:

ΦΠΑ 24%:

Γενικό Σύνολο:

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

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. 

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους  όρους της  υπ΄ αριθμ.  1223/28.03.2019 μελέτης και βάσει αυτής
καταθέτω την προσφορά μου.
Η  υποβαλλόμενη  προσφορά  ισχύει  για  διάστημα  120  ημερών  από  την  επομένη  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού.

                   
Κέα, …/…/2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/201…)

[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  i    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 ΚΗΜΔΗΣ : 6144
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΟΥΛΙΔΑ/ΚΕΑ/84002
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ
- Τηλέφωνο: 2288360023, 2288360015
- Ηλ. Ταχυδρομείο: i.athanasopoulou@kea.gr, texniki@kea.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.kea.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 

του σχετικού CPV): Προµήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριµµατοφόρου 
οχήµατος τύπου πρέσας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας»,  προϋπολογισμού 
48.000,00 ευρώ  + 11.520, 00  ευρώ ΦΠΑ = 59.520,00 (αριθ. Μελέτης 1223/2019), 
CPV: [34144512-0] Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ : [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

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

http://www.kea.gr/
mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
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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 αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
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, 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 κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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: 

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 άλλουςv;

[] 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/εκπρόσωπος ή υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα, είδος και έκταση 
συμμετοχής, κατανομή αμοιβής):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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

[   ]
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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: [……]
Δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (ονοματεπώνυμα και ρόλοι 
των προσώπων που εκπροσωπούν το 
νομικό πρόσωπο, έκταση, μορφές, σκοπός 
εκπροσώπησης):

[……]

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  στα   κριτήρια  και
κανόνες  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV
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.
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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). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxii·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv 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):
[……][……][……][……]xv

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
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):
[……][……][……][……]xvii

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix:

[……]
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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 
ασφάλισηςxx, 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 ;xxi

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): xxii

[……][……][……]
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Λόγοι που: σχετίζονται με παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας (νέος λόγος 
αποκλεισμού):

Απάντηση:

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.

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι αναφέρετε  τις πράξεις επιβολής 
προστίμου

………………………………………………
……………………..
………………………………………………
…………………….

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 δικαίου;

[] 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 καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή

[] Ναι [] Όχι
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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:

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

(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: 
[..........……]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
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προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

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:
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; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ,  Α ενότητα Β), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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 
εγκατάστασήςxxiii; του:

Να αναφερθεί η ονομασία του Επιμελητηρίου 
και ο αριθμός εγγραφής σε αυτό.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Β. 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)         Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τις
απαιτούμενες  περιγραφές ή φωτογραφίες
των  προϊόντων  που  θα  προμηθεύσει,  τα
οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 [    ] Ναι [    ] Όχι

2)  Ο οικονομικός φορέας θα παραδώσει την 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος 
καθώς και όλων των εγγράφων που 
απαιτούνται ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη 
κυκλοφορία του στην Ελλάδα (ενδεικτικά και 
όχι αποκλειστικά αναφέρονται  έντυπο 
Κ.Τ.Ε.Ο., εξωτερικού σε περίπτωση 
εισαγόμενου, πιστοποιητικό τελωνείου για 
ταξινόμηση, βιβλίο μεταβολών κ.τ.λ.)

 

[    ] Ναι [    ] Όχι

3)Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει  τυχόν πιστοποιητικά
ποιότητας της υπερκατασκευής. 

[    ] Ναι [    ] Όχι

[….............................................]
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Μέρος VI: 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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxiv, 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 
δωρεάνxxv.

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 Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 
αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): 
[……...............................................]   

Ονοματεπώνυμο/α υπογράφοντος/υπογραφόντων
[……...............................................]   
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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,

-   την  με  αριθμό  1223/28.03.2019 μελέτη του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &

Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Κέας,  για  την  προμήθεια:  «Προµήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου

απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας»,

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζει ΠΑΡΟΝ)

Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας : «Προµήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου

απορριµµατοφόρου  οχήµατος  τύπου  πρέσας  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  Κέας»,

προϋπολογισμού  59.520,00  (με  το  ΦΠΑ),  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  με  αριθμό

1223/28.03.2019 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  του

Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Εγκρίνουμε  την  εκτέλεση  της  προμήθειας: «Προµήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου

απορριµµατοφόρου  οχήµατος  τύπου  πρέσας  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  Κέας»  με

δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

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

«Προµήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου  απορριµµατοφόρου  οχήµατος  τύπου  πρέσας  για  την

κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  Κέας»,  σύμφωνα  με  την  αναλυτική  διακήρυξη της  με  αριθμό

1223/28.03.2019 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του

Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 45/2019
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ΘΕΜΑ  4o :  Διαβίβαση  απόψεων στην  Α.Ε.Π.Π.  επί  προδικαστικής  προσφυγής  κατά της  υπ’
αριθμ.    40  /201  9   απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής   καθώς και του αιτήματος αναστολής-  
προσωρινών μέτρων του προσφεύγοντος για  την ΟΜΑΔΑ Β’ (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  “Προμήθεια  Υγρών  Καυσίμων  & Ελαιολιπαντικών  του  Δήμου
Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019-2020  ”  .

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των μελών της Επιτροπής :

1) Το  με  αρ.  1331/02-04-2019 Πρακτικό της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης των  δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων με το οποίο
εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω: 

- αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ μόνο ως προς την
ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)  και απόρριψη της  τεχνικής προσφοράς της ως προς την ΟΜΑΔΑ Β
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ),
- απόρριψη της  τεχνικής προσφοράς της εταιρείας GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και αποκλεισμό από τη συνέχιση  της
διαγωνιστικής διαδικασίας,
- αποδοχή  της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
- αποδοχή  της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2)  Το  με  αρ.  1363/03-04-2019 Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης  οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων, με το οποίο αναδείχτηκαν ως
προσωρινοί ανάδοχοι:
-  η  εταιρεία  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ  ΙΚΕ,  για  την ΟΜΑΔΑ  Α (ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ)  του  ανοικτού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2019-2020”  με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των
86.934,88   ευρώ,  πλέον  20.864,37  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  107.799,25  ευρώ    γιατί  η
προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές,
-   η  εταιρεία  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ   για  την ΟΜΑΔΑ  Β
(ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του  ανοικτού  διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020” με
τη συνολική συμβατική αξία των 1.761.88  ευρώ, πλέον 422,85 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού
2.184,73 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις
τεχνικές προδιαγραφές και είναι η συμφερότερη.

3)  Την  με  αρ.40/2019  Απόφαση  της  Ο.Ε με  την  οποία  εγκρίθηκαν τα  ως  άνω  πρακτικά  και
ορίστηκαν  προσωρινοί ανάδοχοι:
- η εταιρεία ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ,  για την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
- η εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  για την ΟΜΑΔΑ Β 
(ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
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4) Το  γεγονός  ότι  την  12η  Απριλίου  2019 αναρτήθηκε  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του
διαγωνισμού,  μέσω  της  λειτουργίας  του  Συστήματος  “Επικοινωνία”,  με  ένδειξη  “Θέμα:
Προδικαστική Προσφυγή/Ενσταση”, από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία ELDON’S HELLAS LTD
και εκπρόσωπο τον κ.ΝΤΟΝΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ένα (1) Αρχείο με τίτλο “Προδικαστική Προσφυγή”

5) Το με αριθμ.πρωτ. 1682/19-04-19 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  με το οποίο 
εξετάστηκε:

-  η από 12-04-2019 Προδικαστική Προσφυγή-Ενσταση της εταιρείας ELDON’S HELLAS LTD  κατά
του  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  Διαγωνισμού  (αρ.διακ.775/28-02-2019,  Α/Α  ΕΣΗΔΗΣ:71376)
προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας και Ν.Π του, έτους 2019-2020, για
την ΟΜΑΔΑ Β’ (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) καθώς και 
- το αίτημα αναστολής-προσωρινών μέτρων του προσφεύγοντος και συγκεκριμένα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 1682/19-04-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
 α) της από 12-04-2019 Προδικαστικής Προσφυγής-Ενστασης της εταιρείας ELDON’S HELLAS LTD

κατά του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (αρ.διακ.775/28-02-2019, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:71376)
προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας και Ν.Π του, έτους 2019-2020,

για την ΟΜΑΔΑ Β’ (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) καθώς και β) του αιτήματος αναστολής-προσωρινών
μέτρων του προσφεύγοντος.

Στην Ιουλίδα Κέας, σήμερα την 19η/04/2019 ημέρα Παρασκευή  συνήλθε σε συνεδρίαση στον
Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να
προβεί  σε  εξέταση της  από  12-04-2019  Προδικαστικής  Προσφυγής-Ενστασης  της  εταιρείας
ELDON’S HELLAS LTD  κατά του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (αρ.διακ.775/28-02-2019,
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:71376)  προμήθειας υγρών καυσίμων και  ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας και  Ν.Π
του, έτους 2019-2020, για την ΟΜΑΔΑ Β’ (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος Μαρία Φιλιππούση ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
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Την 12η Απριλίου 2019 αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού,  μέσω της
λειτουργίας  του  Συστήματος  “Επικοινωνία”,  με  ένδειξη  “Θέμα:  Προδικαστική
Προσφυγή/Ενσταση”, από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία ELDON’S HELLAS LTD και εκπρόσωπο
τον κ.ΝΤΟΝΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ένα (1) Αρχείο με τίτλο “Προδικαστική Προσφυγή”.

Το εν λόγω Αρχείο περιείχε:
-ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  το  τυποποιημένο  Εντυπο  υποβολής  Προσφυγής  όπως  αυτό
προβλέπεται  στον  Κανονισμό  Εξέτασης  των  Προδικαστικών  Προσφυγών  Ενώπιον  της  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
-το e-παράβολο, για το παραδεκτό της άσκησης της  Προδικαστικής Προσφυγής-Ενστασης
-αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου.

Η Επιτροπή  έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε τα παρακάτω:

Επειδή  ,   

- η  εταιρεία  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  υπεύθυνα  δήλωσε:
“Ελαβα  γνώση  των  όρων  διακήρυξης,  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  της  μελέτης  με
αριθ.πρωτ.: 592 /18.02.2019 και τις αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.  ”  
- η εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ υπεύθυνα δήλωσε: “Οι
προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης”
- η εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ υπεύθυνα δήλωσε: “τα
προσφερόμενα  ελαιολιπαντικά  θα  είναι  πρωτογενή-συνθετικά  και  σε  καμία  περίπτωση
αναγεννημενα”, 

Επειδή, 

- Η  τεχνική  περιγραφή της  με  αρ.  592/18.02.2019  μελέτης  και  όσον  αφορά  το  ΓΡΑΣΣΟ
ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ:  “Ημίρευστο  γράσο  βάσεως  συμπλόκου  λιθίου  κατάλληλο  για  συστήματα
κετρνικής  λίπανσης  (αυτολίπανση),  ειδικά  δε  για  οχήματα  όπου  απαιτείται  γράσο  με  καλή
αντλησιμότητα ακόμα και στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Πουθενά στην τεχνική περιγραφή της με αρ. 592 /18.02.2019 μελέτης δεν περιγράφονται
εξειδικευμένα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  όσον  αφορά  το  ΓΡΑΣΣΟ  ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ,  με  τον  όρο
απαγόρευσης  ή  ακόμα και  το  εύρος  (πχ,  για  θερμοκρασίες  μεγαλύτερες  ή  μικρότερες  των  Χ
βαθμών)
- Τα  γράσα  Λιθίου,  τόσο  με  Συμβατικούς  Σάπωνες  (Conventional  Soap)  όσο  και  με
Σύμπλοκους  Σάπωνες  (Complex  Soap),  έχουν  εξαιρετική  εργασιακή  σταθερότητα,  χαμηλές
θερμοκρασίες αντλήσεων, απόδοση σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες και καλή αντοχή στο
νερό. 
- Σύμφωνα με την περιγραφή των τεχνικών φυλλαδίων και από τους δύο προσφέροντες,
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ και  ELDON’S HELLAS LTD, επιβεβαιώνεται η παρόμοια φύση και των δύο
υλικών (Γράσο Λιθίου).  Συγκεκριμένα,  στο τεχνικό φυλλάδιο  της ELDON’S  αναφέρεται,  για το
προιόν  Grease  Letoplex  00  ότι:  “Είναι  κατάλληλο  για  βιομηχανικές  εφαρμογές,
τσιμεντοβιομηχανίες, υαλουργίες…. Λόγω της αντλησιμότητάς του είναι ιδανικό για κεντρικά
συστήματα  λίπανσης”ενώ  στο  τεχνικό  φυλλάδιο  της  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ αναφέρεται,  για  το
προιόν  Grease  Autogrease Cyclon ότι:  “Είναι  κατάλληλο  για  χρήση  σε  κεντρικά  συστήματα
λίπανσης”.
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Επειδή,
η  οικονομική προσφορά  της  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΕΠΕ πληρούσε  το  κριτήριο  ανάθεσης  της
σύμβασης  αφού ήταν η οικονομικότερη,

Επειδή,
δεν πρέπει  να ανασταλεί  η διαγωνιστική  διαδικασία ως προς  την  ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
αφού:
- ο προσφεύγων δεν έχει έννομο συμφέρον ως προς την σύναψη σύμβασης προμήθειας 
υγρών καυσίμων, παρά μόνο ως προς την σύναψη σύμβασης προμήθειας ελαιολιπαντικών,
- αφού υπάρχει προφανής κίνδυνος  για τη δημόσια υγεία από την ακινητοποίηση των 
οχημάτων του Δήμου και ιδιαίτερα των απορριμματοφόρων,

Επειδή,
με το υπ’ αρ.1606/16-04-2019  Πρακτικό, η Επιτροπή  ανέβαλλε την   αξιολόγηση   της διαδικασίας
σύναψης Σύμβασης προμήθειας ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β) και έως ότου παρθεί απόφαση από
την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Εισηγείται τα εξής:

1. να  απορριφθεί  το  αίτημα  του  προσφεύγοντος   “να  ανασταλεί  από  την  ΑΕΠΠ,  η
διαγωνιστική διαδιακασία, μέχρι εκδόσεως απόφασης επί της προσφυγής” ως προς  την
σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων,

2. να απορριφθεί  η  εν  λόγω Προσφυγή και  μετά τη  λήψη της  σχετικής  απόφασης,  την
προώθηση αυτής στην ΑΕΠΠ, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 39/2017 άρθρο 9, παράγραφος
2.

Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εισηγούμαστε:

-να απορριφθεί το αίτημα του προσφεύγοντος  “να ανασταλεί  από την ΑΕΠΠ, η διαγωνιστική

διαδιακασία,  μέχρι εκδόσεως απόφασης επί της  προσφυγής”  ως προς  την σύναψη σύμβασης

προμήθειας υγρών καυσίμων, 

-να απορριφθεί η εν λόγω Προσφυγή και μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, την προώθηση αυτής

στην ΑΕΠΠ, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 39/2017 άρθρο 9, παράγραφος 2

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και να υποβάλλει τις

απόψεις της περί του αιτήματος του οικονομικού φορέα.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 775/28-02-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το υπ΄αριθ.  1331/02-04-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών,
5.  το  υπ΄αριθ.  1363/03-04-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων
6.  την  με  αρ.  40/2019 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  τα
παραπάνω πρακτικά και αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για μέρος της Σύμβασης,
7. το με αριθ.πρωτ. 1682/19-04-2019 πρακτικό  με το οποίο εξετάστηκε:
-  η από 12-04-2019 Προδικαστική Προσφυγή-Ενσταση της εταιρείας ELDON’S HELLAS LTD  κατά
του  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  Διαγωνισμού  (αρ.διακ.775/28-02-2019,  Α/Α  ΕΣΗΔΗΣ:71376)
προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας και Ν.Π του, έτους 2019-2020, για
την ΟΜΑΔΑ Β’ (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) καθώς και 
- το αίτημα αναστολής-προσωρινών μέτρων του προσφεύγοντος,
8.  τον  Κανονισμό  Εξέτασης  των  Προδικαστικών  Προσφυγών  Ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών,
9. την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του με αριθ.πρωτ. 1682/19-04-2019 πρακτικού με το οποίο εξετάστηκε:
-  η από 12-04-2019 Προδικαστική Προσφυγή-Ενσταση της εταιρείας ELDON’S HELLAS LTD
κατά  του  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  Διαγωνισμού  (αρ.διακ.775/28-02-2019,  Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ:71376)  προμήθειας υγρών καυσίμων και  ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας και  Ν.Π
του, έτους 2019-2020, για την ΟΜΑΔΑ Β’ (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) καθώς και 
-  το αίτημα αναστολής-προσωρινών μέτρων του προσφεύγοντος,

2. την  απόρριψη του  αιτήματος  του  προσφεύγοντος  “να  ανασταλεί  από  την  ΑΕΠΠ,  η

διαγωνιστική διαδικασία, μέχρι εκδόσεως απόφασης επί της προσφυγής” ως προς  την

σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων, 

3. την απόρριψη της εν λόγω Προσφυγής και μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, 

4. την  προώθηση  αυτής  στην  ΑΕΠΠ,  όπως  προβλέπεται  στο  ΠΔ  39/2017  άρθρο  9,

παράγραφος 2.

Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος:

1. ψηφιακά  υπογεγραμμένο  από  τον  Προσφεύγοντα,  το  τυποποιημένο Έντυπο υποβολής
Προσφυγής  όπως  αυτό  προβλέπεται  στον  Κανονισμό  Εξέτασης  των  Προδικαστικών
Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,

2. το e-παράβολο, για το παραδεκτό της άσκησης της  Προδικαστικής Προσφυγής-Ενστασης,
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3. αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου

4. το  ΠΔ  39/2017 “Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  ενώπιον  της  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”, άρθρο 9, παράγραφος 2.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 46/2019
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ΘΕΜΑ 5ο  :  Έγκριση  πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων &
Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019-2020  ”.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο 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 δη-
μοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Στην Ιουλίδα την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο  Δημαρχείο  Κέας η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας
ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  την  “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020  ”   και με τους
όρους της με Αριθμ. Διακήρυξης 775/2019.

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ:1606/16-04-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 201  9  -20  20  ”   

Στην Ιουλίδα την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχείο  Κέας η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία
συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην

κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ  
2019-2020  ”   (Αριθμ.  Διακήρυξης  775/2019),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  71376  αριθμό συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ 19PROC004539723.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος Μαρία Φιλιππούση ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

1.Με  το  υπ’  αριθ.  1363/03-04-2019 πρακτικό  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020, αναδείχτηκαν προσωρινοί
ανάδοχοι οι κατωτέρω: 

η  εταιρεία  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ  ΑΝΔΕΑΣ  ΙΚΕ, ως  προσωρινός  ανάδοχος  για  την  ΟΜΑΔΑ  Α (ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ) του ανοικτού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2019-2020”  με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των
86.934,88   ευρώ,  πλέον  20.864,37  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  107.799,25  ευρώ    γιατί  η
προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές,
η εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ως προσωρινός ανάδοχος για
την  ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του ανοικτού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020” με τη συνολική
συμβατική αξία των 1.761.88 ευρώ, πλέον 422,85 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 2.184,73 ευρώ
γιατί  η  προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και είναι η συμφερότερη.

2. Επειδή στις  12/4/2019 και ώρα 12:51:41 αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του διαγωνισμού,
Π  ροδικαστική Προσφυγή   από την εταιρεία  ELDONS HELLAS  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την ΟΜΑΔΑ Β του διαγωνισμού (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), προς το
παρόν  αναβάλλεται η   αξιολόγηση της  διαδικασίας  σύναψης  Σύμβασης  προμήθειας
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  (ΟΜΑΔΑ  Β)  και  έως  ότου  παρθεί  απόφαση  από  την  Αρχή  Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών. Οπότε , σήμερα η Επιτροπή θα προβεί στην κατακύρωση μέρους των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα, για την ΟΜΑΔΑ Α “  ΥΓΡΑ  
ΚΑΥΣΙΜΑ”.  

3. Με την υπ΄αριθ.  1402/4.04.19 Ηλεκτρονική Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη  εταιρεία να  υποβάλει,   εντός   δέκα  (10)  ημερών 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 “2.2.8.2  Αποδεικτικά μέσα  ” της ανωτέρω
διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου “  2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και θα προσκομιστούν κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου.

4. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα στο γραφείο πρωτοκόλλου τον  φάκελο με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου: 1570/15.04.2019.
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5. Η Επιτροπή προχώρησε στην  ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:

Α)  Τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από  την  εταιρεία  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ είναι τα ακόλουθα:

1 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  εισφορές  Κοινωνικής  Ασφάλισης
(κύριας)

3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

4 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού  , σύμφωνα με το άρθρο 74 του  
ν. 4412/2016.

5 υπεύθυνη  δήλωση ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην  παράγραφο“   2.2.3
Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

7 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  αρχής περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου  αίτησης  για  υπαγωγή  στο
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

8 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων

9 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

10 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  αρχής ότι  δεν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού

11 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

12 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου όπου φαίνεται  η εγγραφή του σε
αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών του

13 τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης (καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών)

14 άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων 

  
Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου και  σε  μονογραφή  των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:

1 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  εισφορές  Κοινωνικής  Ασφάλισης
(κύριας)

3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

4 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού  , σύμφωνα με το άρθρο 74 του  
ν. 4412/2016.
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5 υπεύθυνη  δήλωση ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην  παράγραφο“   2.2.3
Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

7 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  αρχής περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου  αίτησης  για  υπαγωγή  στο
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

8 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων

9 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείρηση

10 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  αρχής ότι  δεν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού

11 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

12 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου όπου φαίνεται  η εγγραφή του σε
αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών του

13 τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης (καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών)

14 άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ’
έντυπη μορφή από την εταιρία  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ  είναι πλήρη και σύμφωνα με τα
όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ στην  εταιρεία  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΙΚΕ  για  συνολικό  ποσό  των
86.934,88   ευρώ, πλέον 20.864,37 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 107.799,25 ευρώ   γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαρία Φιλιππούση Μαριάννα Μωραϊτη

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 υπ΄αριθ. 775/2019 διακήρυξης
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3)  Τα  πρακτικά  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών-τεχνικών  προσφορών  και

οικονομικών προσφορών

4) Το με αρ.1606/16-04-2019  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών

κατακύρωσης,

5) τις υπ'αριθμ.248,249,250,251,252,253/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,

6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 5,4,4,4,4 και 3/2019,

7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1606/16-04-2019  Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των

δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού  και 

β. Την κατακύρωση  τμήματος του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  και  ιδιαίτερα  την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΝΤΙΖΕΛ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ  ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ στην

εταιρεία ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ για συνολικό ποσό των 86.934,88   ευρώ, πλέον 20.864,37  

ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 107.799,25 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με

τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές και  κατέθεσε  εμπρόθεσμα  όλα τα

απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 47/2019
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ΘΕΜΑ 6ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2019.   

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των οικο-
νομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης. 

Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες που
δίνονται  στο  υπ.  αριθμ.  44485  /  6-8-2018  έγγραφο  του ΥΠΕΣ,  σας  υποβάλλουμε  την  έκθεση
εκτέλεσης του Α΄ τριμήνου 2019. 
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου, που
παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί
υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. 
Εάν  η  Επιτροπή  διαπιστώσει  υπερεκτίμηση  εσόδων,  τότε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  προβαίνει
υποχρεωτικά σε  αναμόρφωση του Π/Υ ,  με  απόφασή του που λαμβάνεται  εντός  προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή,
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν  η  Επιτροπή  δεν  διαπιστώσει  υπερεκτίμηση  εγγεγραμμένων  εσόδων,  τότε  το  Δημοτικό
Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να προβεί σε
αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η  έκθεση,  μετά  των  συνημμένων  της  και  η  απόφαση  του  Δημοτικού  συμβουλίου,
αναρτώνται  στην ιστοσελίδα του Δήμου και  στο διαδίκτυο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν
3861/2010  (Πρόγραμμα  διαύγεια),  γνωστοποιούμενοι  οι  σχετικοί  αριθμοί  διαδικτυακής
ανάρτησης  (ΑΔΑ)  στον  Ελεγκτή  Νομιμότητας  και  στην  οικεία  υπηρεσία  Επιτρόπου   για  την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Λαμβάνοντας  υπόψη τα  πραγματοποιηθέντα  έσοδα-έξοδα  και  τα  οικονομικά δεδομένα,
όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα επίτευξης
των στόχων για το Α΄ τρίμηνο 2019.

Συγκεκριμένα  διαβιβάζουμε  προς  την  οικονομική  επιτροπή  τους  κάτωθι  συνημμένους
πίνακες,  όπου  εμφανίζονται  τα  έσοδα  και  οι  δαπάνες   με  τα  προϋπολογισθέντα  και  τα
απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του τέταρτου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2019.
2. Πίνακας 2 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2019.
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019.

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης

των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται
υπόψη οι εξής παράμετροι:
α)  Η  πορεία  είσπραξης  των  εσόδων  του  Π/Υ  σε  σχέση  με  τους  αντίστοιχους  στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι  οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και
«Έσοδα  ΠΟΕ»  ελέγχονται  διακριτά  εφαρμόζοντας  την  ίδια  μεθοδολογία  υπολογισμού
απόκλισης των εσόδων.

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός
του Α΄ τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ
Ομαδοποιημένοι Κωδικοί

Προϋπολογισμού
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης

%

1.
Επιχορηγήσεις
από Τακτικό

Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131)
+ (1325)+ (1327) + (1215)

223.126,18 211.995,70 -11.130,48 -4,98

2.
Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και

ΕΕ

(1212)+ (1216)+ (1321) +
(1322) + (1328)- (8262)+
(1217) + (1323)+ (1324)

0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

3α. Ίδια Έσοδα

(01)+ (02)+ (03)+ (04) +
(05)+ (07) + (11)+ (14) +

(15) + (16) + (1213) +
(1219) + (1326)+ (1329)

55.010,73 67.794,08 12.783,35 23,23

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων οικονομικών

ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται  για πρώτη

φορά

63.591,92 71.101,36 7.509,44 11,80

4. Έσοδα
Κ.Α.Ε. 32

(32)_Εισπρακτέα
υπόλοιπα - (85)
_Προβλέψεις μη

είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

12.750,00 44.488,49 31.738,49 248,92
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5. Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων (+)

(42) _Επιστροφές
χρημάτων(+) (31)

_Εισπράξεις από δάνεια

63.951,77 77.227,19 13.275,42 20,75

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

418.430,60 487.606,82 69.176,22 16,53

6. Διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα κατά

την 31.12 2018
1.478.395,95 1.365.284,80

-
113.111,15

-7,65

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων

(Α1+6)
1.896.826,55 1.852.891,62 -43.934,93 -2,32

Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται  οι εισπράξεις των εσόδων κατά το Α τρίμηνο, οι οποίες
ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο κατά 69.176,22€. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα ταμειακά
διαθέσιμα κατά το κλείσιμο της χρήσης 2018 και υπολείπονται των αρχικά εκτιμηθέντων κατά
113.111,15€. Η απόκλιση αυτή θα τακτοποιηθεί με την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού και
στόχων,  κατά  την  οποία,  θα  μειωθούν  ισόποσα  η  εγγραφή  του  χρηματικού  υπολοίπου  και
αντίστοιχες δαπάνες.
Η συνολική απόκλιση των εσόδων από τον στόχο ανέρχεται σε 43.934,93€ και ποσοστό -2,32% και
είναι εντός των αποδεκτών ορίων του -10% που θέτει το Υπουργείο.

Ο επόμενος  πίνακας  αφορά στον διακριτό   έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων,  όπως
ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης 
%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ        55.011,00          67.794,08          12.783,08 23,23
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ        63.592,00          71.101,36            7.509,36 11,80

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ

       12.750,00          44.488,49          31.738,49 248,92

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 131.353,00         183.383,93           52.030,93 39,61

Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων. Οι εισπράξεις κατά
το Α τρίμηνο είναι κατά 52.030,93€ περισσότερες από τον αρχικό στόχο σε ποσοστό 39,61%.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
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Στο άρθρο 2  §1  της  ΚΥΑ 34574  αναφέρεται  ότι   «για  τον   έλεγχο του βαθμού
επίτευξης  των  στόχων οικονομικού αποτελέσματος  και  τον  εντοπισμό των  αποκλίσεων
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
«β)  Η  πορεία  πραγματοποίησης  των  εξόδων  του  Π/Υ  σε  σχέση  με  τους  αντίστοιχους
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους».

Παραθέτουμε  τους  αντίστοιχους  πίνακες  όπου  αναγράφονται  οι  στόχοι  και  ο
απολογισμός του Α΄ τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Ι ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

(60)_Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
+ (8111) _Αμοιβές

και έξοδα
προσωπικού (ΠΟΕ)

170.007,00 174.413,22 4.406,22 2,59

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης
- (60) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού

209.485,00 91.966,25 -117.518,75 -56,09

3. Δαπάνες
για

επενδύσεις
(+) (7) _Επενδύσεις 341.409,00 1.614,40 -339.794,60 -99,52

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες

πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.)

64.419,00 34.375,17 -30.043,83 -46,63

5. Αποδόσεις (82)_α) Αποδόσεις 78.869,00 69.989,18 -8.879,82 -11,25
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εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων

εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων - (8262)
_Επιστροφή

χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής

χρηματοδότησης
ΠΔΕ

Σύνολο Εξόδων
(Β1)

864.189,00 372.358,22 -491.830,78 -56,91

Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  πλέον,  υπολογίζεται
σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους
αντίστοιχους στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος).

Επομένως οι  αρνητικές αποκλίσεις είναι  θεμιτές,  καθώς η πραγματοποίηση των
δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2018

Οι  απλήρωτες  υποχρεώσεις  αποτελούν  την  τρίτη  παράμετρο  του  ελέγχου
επίτευξης  των  στόχων σύμφωνα  με  την  §1  του  άρθρου  2  της  ΚΥΑ  34574.  Ως  στόχος,
εξακολουθεί  να  τίθεται  το  ύψος  των  απλήρωτων  υποχρεώσεων  στις  31/12  του
προηγούμενου έτους

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση

170.000,00 145.955,89 -24.044,11

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του Α τριμήνου είναι περίπου 14% μικρότερες από 
τις αρχικά υπολογιζόμενες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

Με την ΚΥΑ 34574 εισάγονται στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες 
έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των 
στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά
των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον 
στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ». 

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του 
ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε 
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ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του 
στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων 
υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. 
Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση 
οικονομικού αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)».

Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού 
Αποτελέσματος  καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Α΄ τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 418.431,00 487.606,82    69.175,82
6. Διαθέσιμα 1.478.396,00 1.365.284,80 -113.111,20

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 1.896.827,00 1.852.891,62    -43.935,38

Σύνολο Εξόδων (Β1) 864.189,00 372.358,22 -491.830,78

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.032.638,00 1.480.533,40 447.895,40

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 170.000,00 145.955,89 -24.044,11

 (Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 862.638,00 1.334.577,51 471.939,51

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

24,88%

Η διαφορά εσόδων – εξόδων διαμορφώνει την απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος
σε  1.480.533,40€,  και  η  απόκλιση  του Οικονομικού Αποτελέσματος  έναντι  του  στόχου
είναι θετική  ύψους 471.939,51€. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.480.533,40€ είναι  αρκετά για να καλύψουν τις
απλήρωτες  υποχρεώσεις  του  Δήμου,  ποσό  145.955,89€  και  να  χρηματοδοτήσουν
περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς  η  απόκλιση  του  οικονομικού  αποτελέσματος  από  τον  στόχο  είναι  θετική,
ποσοστού 24,88%.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ

Με τη ΚΥΑ 34574 εισάγεται επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της απόκλισης να 
λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το συνολικό του 
ύψος. 
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού 
ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου
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π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων 
προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».
Στο εξεταζόμενο Α τρίμηνο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναμόρφωση 
προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπολογιστεί συντελεστής απόκλισης 
αναμορφωμένου προϋπολογισμού.- 

Η   Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν 4257/2014

2.  Το  άρθρο  266  παρ.  9  του  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν 4257/2014

3. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την

ΚΥΑ 41273/13 και την ΚΥΑ 41308/13

4. Την με αριθ.πρωτ. 1546/11.04.2019 εισήγηση της προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ελ. Τζουβάρας ψηφίζει ΠΑΡΟΝ)

                     Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2019 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 48/2019
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Θέμα  7ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2019.

    Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2019 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την
υπ΄  αριθμ  1/2019  απόφαση,  και  είναι  υποχρεωτικό  να  αναμορφωθεί  όπως  αναφέρεται  στο
άρθρο 5  της  ΚΥΑ 38347/2018  «Παροχή οδηγιών για την  κατάρτιση του προϋπολογισμού των
δήμων,  οικονομικού  έτους  2019»  προκειμένου  να  αποτυπωθούν  σε  αυτόν  τα  πραγματικά
οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ
ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2017

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2018

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ
2019

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 8.847,23 9.006,40 10.890,00

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 24.201,74 24.037,70 24.500,00

03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

323.406,61 343.263,82 356.900,00

04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ

ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

101.493,22 105.401,79 106.320,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 96.100,00 0,00 0,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 100.095,00 6.144,00 500,00

11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0,00 0,00 0,00

14
ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 8.000,00 2.000,00 5.000,00

15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
41.466,83 45.408,55 45.500,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 21.955,79 48.671,15 49.550,00

21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 227.644,24 226.432,70 235.090,00

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 2.150,32 56.239,57 2.000,00

955.360,98 866.605,68 836.250,00



10ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Απριλίου 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 5  της ΚΥΑ 38347  «..οι  δήμοι...  επαναϋπολογίζουν  το ανώτατο ποσό που μπορεί  να
εγγραφεί στον Π/Υ 2019 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό
ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που
πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2017 ή 2018».

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται η  αρνητική διαφορά μεταξύ των εισπραχθέντων των ετών 2018 και
2017. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης Π/Υ, το ανώτατο όριο ιδίων εσόδων που μας επιτρέπεται να
εγγράψουμε για το έτος 2019 είναι ίσο με το ύψος των εισπράξεων του έτους 2017, δηλαδή 955.360,98€. 
Όμως, στις εισπράξεις έτους 2017 περιλαμβάνεται και η έκτακτη επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών
Δήμων, ύψους 192.200,00€, η οποία για το έτος 2018 εισπράχθηκε σε καε εκτός ομάδας Ι, σύμφωνα πάντα με τις
οδηγίες του Υπες. Επομένως δεν αποτελεί ρεαλιστική προσέγγιση να θέσουμε ως ανώτατο όριο ιδίων εσόδων τις
εισπράξεις του έτους 2017. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ως ανώτατο όριο της ομάδας Ι τις εισπράξεις του έτους
2018, ύψους 866.605,68€.
Στην στήλη «Εγκεκριμένος Π/Υ 2019» παρατηρούμε ότι έχουν εγγραφεί συνολικά 836.250,00€. Το εγγεγραμμένο
ποσό είναι χαμηλότερο από το ανώτατο επιτρεπτό, επομένως επί του παρόντος δεν απαιτείται αναμόρφωση των
ΚΑ της ομάδας των ιδίων εσόδων. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ

Στις 31/12/2018 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των 499.789,98€ βάσει του ταμιακού
απολογιστικού πίνακα.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 38347 «..οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά 
ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να 
εγγραφεί στον ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με βάση την αρχή ότι η 
συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 
και 2018»    

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΙ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2018

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα

έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη

124.812,28 132.520,77

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του έτους 2018 είναι περισσότερες από 
αυτές του 2017 κατά 7.708,49€. Η διαφορά είναι θετική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις 
στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2019 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2018, ποσό 
132.520,77€.

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2019 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:
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Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/18   499.789,98
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2019 -   132.520,77  

  ΚΑΕ 85   367.269,21

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2019 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του 
ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2019    132.520,77
προς εισπρακτέα υπόλοιπα     499.789,98

και διαμορφώνεται στο 26,51%.

Στην παρ.  Β.3.2  του άρθρου 3 της ΚΥΑ 38347/2018 αναφέρεται ότι  «..ως προς την  ισοσκέλιση των
ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων,
η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) .… για τον
υπολογισμό  των  επισφαλειών  στην  είσπραξη  οφειλών από  ανταποδοτικά  τέλη,  θα  χρησιμοποιηθεί
αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών
(ΚΑΕ 85)».

Βάσει  αυτής  της  παραγράφου  παρατίθεται  ο  υπολογισμός  της  προσδοκίας  εισπράξεων  και  των
επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των ανταποδοτικών υπηρεσιων.

Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Στις 31/12/2018 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανήλθαν στο 
ποσό των 196.371,65€ βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2018 εισπράχθηκαν 60.940,64€ ποσό μικρότερο 
σε σχέση με το έτος 2017. Η διαφορά των δύο ετών είναι αρνητική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι 
οι εισπράξεις των υπολοίπων Ύδρευσης – Αποχέτευσης  για το έτος 2019 θα ανέλθουν στο ύψος 
των εισπράξεων του έτους 2017, ποσό 67.152,56€.

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2019 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2018

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα

έτη

67.152,56 60.940,64
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Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/18          196.371,65
   Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2019        -   67.152,56

   ΚΑΕ 85          129.219,09

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2019 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του 
ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2019      67.152,56
προς εισπρακτέα υπόλοιπα    196.371,65

και διαμορφώνεται στο 34,20%.

Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στις 31/12/2018 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  
ανήλθαν στο ποσό των 5.613,99 € βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Το έτος 2018 βεβαιώθηκαν τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τις 
καταστάσεις οριστικά ανείσπρακτων τελών που αποστάλθηκαν από την ΔΕΗ.  
Επομένως δεν υπάρχουν συγκρίσιμες εισπράξεις των δύο προηγούμενων ετών. 
Σύμφωνα με την μεθοδολογία υπολογισμού των εισπράξεων και επισφαλειών, η πρόβλεψη 
είσπραξης του 2019 είναι μηδενική, και όλο το ποσό των εισπρακτέων υπολοίπων εγγράφεται 
στον καε 85.
Προφανώς το ποσοστό εισπραξιμότητας είναι 0% για το 2019.

Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

3211.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού 0,00 5.613,99 5.613,99

3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης 155.497,23 -2.636,70 152.860,53

3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης 20.032,48 979,15 21.011,63

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2018

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα

έτη

0,00 0,00
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3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης 500,00 226,17 726,17

3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης 12.801,88 64,44 12.866,32

3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης 7.917,29 989,71 8.907,00

3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας
0,00 549,12 549,12

3218.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων
κτλ 10.929,68 -2.440,58 8.489,10

3218.0002 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 171,87 0,00 171,87
3219.0002 Έσοδα από την χρήση σφαγείων 2.665,17 17,21 2.682,38
3219.0003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 7.514,67 1.440,00 8.954,67
3219.0004 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 79.839,24 -7.484,64 72.354,60
3219.0005 Έσοδα από νεκροταφεία 7.229,04 -1.716,63 5.512,41
3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ Σφαγείων 0,00 470,96 470,96

3219.0007 Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 11.000,00 -611,11 10.388,89

3219.0008 Λοιπά τακτικά έσοδα 75.814,93 -1.826,18 73.988,75

3219.0009 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 288,79 -35,64 253,15

3219.0010 ΦΠΑ Υδρευσης  Αποχέτευσης 24.729,03 -330,57 24.398,46
3221.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ 28.127,89 -655,96 27.471,93
3221.0002 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 4.090,32 0,00 4.090,32
3221.0003 Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου 9.280,84 0,00 9.280,84
3221.0004 Πρόστιμα 2% 8.382,08 -1.825,16 6.556,92
3221.0005 Πρόστιμο λατομείων 40.044,69 0,00 40.044,69

3221.0006
Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών

διατάξεων 37,28 0,00 37,28

3221.0007 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της 
απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 0,00 2.108,00 2.108,00

ΣΥΝΟΛΟ 506.894,40 -7.104,42 499.789,98

Η διαμόρφωση του ΚΑΕ 85 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

00.8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων 251.204,17 -18.768,04 232.436,13

20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων καθαριότητας 0,00 5.613,99 5.613,99

25.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων ύδρευσης 129.596,32 -377,23 129.219,09

ΣΥΝΟΛΟ 380.800,49 -13.531,28 367.269,21
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Ο ΚΑΕ 85, στο σύνολό του, μειώθηκε κατά 6.426,86€ περισσότερο σε σχέση με την μείωση των 
εισπρακτέων υπολοίπων. Η διαφορά αυτή προέρχεται από την ισόποση αύξηση της πρόβλεψης 
εισπράξεων έτους 2019 σε 132,520,77€ από 126.093,91€ που είχε προβλεφθεί κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού. 
Η αύξηση αυτή είναι πραγματική, και για τον λόγο αυτό δεν προσαυξάνει την πρόβλεψη μη 
είσπραξης υπολοίπων, αλλά μεταφέρεται στο αποθεματικό ώστε να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

Σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2018 
ανέρχεται στο ποσό των 1.365.284,80€. Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ 51 ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 99.080,01 -49,86 99.030,15

5113.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

(Ύδρευση- Αποχέτευση)
194.065,61 10.716,74 204.782,35

5113.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

(Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)
21.097,55 -21.097,55 0,00

5119.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά

έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
δήμου

292.240,14 -85.880,01 206.360,13

5121.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ

14.591,73 -5.918,89 8.672,84

5122.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

(ΣΑΤΑ).

629.325,57 -80.561,96 548.763,61

5122.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις

προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Υπ.
δωρεάς ασθενοφόρου)

30.203,93 -866,09 29.337,84

5123.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών

33.620,49 575,41 34.195,90

5124.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας) 7.117,92 -5.789,64 1.328,28
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5129.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει

δαπανών του δήμου
157.053,00 75.760,70 232.813,70

ΣΥΝΟΛΟ 1.478.395,95 -113.111,15 1.365.284,80

1) Ο ΚΑΕ 5111.0001 ποσό 99.030,15€ χρηματοδοτεί τακτικές δαπάνες ΠΟΕ  όπως παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.749,00 116,25 1.865,25

00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων

6.270,00 1.999,83 8.269,83

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων 7.305,72 -6.073,81 1.231,91

00.8114 Φόροι - Τέλη 46.961,77 -34.955,71 12.006,06
00.8115 Διάφορα έξοδα 17.503,90 -9.564,01 7.939,89
00.8117 Λοιπά έξοδα 0,00 2.772,81 2.772,81

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 149,00 177,16 326,16

10.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές

τρίτων 2.327,11 2.301,80 4.628,91

10.8115 Διάφορα έξοδα 0,10 104,10 104,20
10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 2.247,28 2.247,28

10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων

554,28 -554,28 0,00

15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων 1.616,24 -1.054,04 562,20

15.8115 Διάφορα έξοδα 1.640,72 -1.640,72 0,00
30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 402,00 398,12 800,12

30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων 4.451,57 -4.079,57 372,00

30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.600,00 17.197,99 18.797,99

30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων 0,00 24.800,00 24.800,00

45.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων

2.998,60 0,00 2.998,60

70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων 3.050,00 -2.550,00 500,00

70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 500,00 -500,00 0,00
70.8117 Λοιπά έξοδα 0,00 1.516,18 1.516,18

99.080,01
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20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.773,92 -1.972,86 5.801,06

20.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων 4.960,00 -4.960,00 0,00

20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων

1.470,88 -1.470,88 0,00

20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.303,62 -4.813,92 1.489,70
ΣΥΝΟΛΟ 99.030,15

1) ΚΑΕ 70.8113: Η τελική διαμόρφωση του ΚΑΕ είναι 1.987,34€ εκ των οποίων ποσό 500,00€ 
εγγράφεται στον 5111 και ποσό 1.487,34€ αφορά ΠΟΕ δαπάνες  που εγγράφονται στον 5121.0001.

2) Σύμφωνα με τον ταμιακό απολογισμό κατά την λήξη του 2018, οι πληρωθείσες δαπάνες της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας είναι περισσότερες από τα εισπραχθέντα έσοδα και ως εκ τούτου δεν 
διαμορφώνεται χρηματικό υπόλοιπο προς εγγραφή στον 5113.0002. Για τον λόγο αυτό  οι ΠΟΕ 
υποχρεώσεις  του ΚΑΕ 81 αντιστοιχίζονται στον 5111.0001. 
Κατά την κατάρτιση του Π/Υ 2019, στην Υπηρεσία Καθαριότητας εγγράφηκαν δαπάνες καθ΄ 
υπέρβαση των εσόδων σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με το 3395/2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα 
την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών. 

2) Ο ΚΑΕ 5121.0001  χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ προερχόμενες από έκτακτα έσοδα όπως 
αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

15.8122 Έργα 2.344,57 -2.344,57 0,00

70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων

1.737,34 -250,00 1.487,34

60.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.012,00 -36,82 2.975,18

60.8115 Διάφορα έξοδα 277,00 -96,02 180,98

70.8122 Έργα 7.220,82 -4.986,48 2.234,34

00.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 1.795,00 1.795,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.591,73 -5.918,89 8.672,84

ΚΑΕ 70.8113: Η τελική διαμόρφωση του ΚΑΕ είναι 1.987,34€ εκ των οποίων ποσό 500,00€ εγγράφεται στον 5111 
και ποσό 1.487,34€ αφορά ΠΟΕ δαπάνες  που εγγράφονται στον 5121.0001.
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3) Ο ΚΑΕ 5113.0001 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης. Έχει αυξηθεί κατά 10.716,74€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 204.782,35€ εκ των οποίων ποσό 
5.052,01€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ της υπηρεσίας. 
Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο 
κεφάλαιο που αφορά στην υπηρεσία αυτή.

Το σύνολο των απλήρωτων δαπανών στο τέλος του έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των 112.755,00€ και ισούται 
με τις εγγραφές στους ΚΑΕ 5111,5121 και 5113 όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Η συνολική μείωση των ΚΑΕ 81 
ανέρχεται στις 62.426,91€

4)  Ο ΚΑΕ 5122.0001 αφορά στο χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από την αδιάθετη ΣΑΤΑ.   Η μείωση του 
ΚΑΕ είναι της τάξης των 80.561,96€.  Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώνονται μειώνονται ισόποσα:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

30.7333.0006 Βελτίωση βατότητας περιηγητικών
διαδρομών -μονοπατιών

37.200,00 -12.400,00 24.800,00

30.7333.0005 Βελτίωση βατότητας και απορροών
όμβριων δημοτικής οδοποιίας 74.400,00 6.322,40 74.400,00

15.7336.0002 Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου
μπάσκετ Κορησσίας

0,00 2.344,57 2.344,57

15.7413.0002 Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου
ποδοσφαίρου 11Χ11 0,00 1.954,46 1.954,46

25.7412.0007 Μελέτη δικτύου για την άρδευση
αγροτικών περιοχών Κάτω Μεριάς

10.176,83 -8.176,83 2.000,00

30.7326.0006 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης
Κορησσίας

3.000,00 -2.278,83 721,17

70.7311.0004 Κατασκευή χώρου σταβλισμού
Δημοτικών Σφαγείων

0,00 4.021,04 4.021,04

30.7413.0027 Μελέτη αποκατάστασης μονοπατιού Αγ.
Αρτεμίου 0,00 2.713,22 2.713,22

25.7413.0016 Μελέτη ύδρευσης  Ποισσών 10.169,64 8.951,83 19.121,47

30.7413.0026 Μελέτη κατασκευής παράκαμψης
Βουρκαριού

10.000,00 -6.800,00 3.200,00

20.7112.0001
Αγορά οικοπέδου για εγκατάσταση

μονάδας κομποστοποίησης και
πράσινου σημείου

29.000,00 -7.813,79 21.186,21

25.7131.0012 Σύστημα χλωρίωσης για το δίκτυο
Ιουλίδας 0,00 14.000,00 14.000,00

30.7135.0013 Προμήθεια εξοπλισμού
τοπογραφήσεων

0,00 9.000,00 9.000,00
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00.6737.0002
Προγραμματική σύμβαση για την

εκτέλεση εργασιών βελτίωσης
βατότητας οδού Κορησσίας - Ξύλων

92.400,00 -92.400,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 266.346,47 -80.561,93 179.462,14

1) Ο ΚΑΕ 30.7333.0005 δεν μεταβάλλεται στο σύνολό του γιατί το ποσό των 6.322,40€ 
προερχόταν από την ΣΑΤΑ του καε 1311 και τώρα χρηματοδοτείται από το χρηματικό υπόλοιπο
ΣΑΤΑ.  

6)  Ο ΚΑΕ 5122.0002 αφορά στο υπόλοιπο της δωρεάς για την αγορά ασθενοφόρου.   

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

30.203,93 -866,09 29.337,84

7) Ο ΚΑΕ 5123.0001 αυξήθηκε κατά 575,41€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής προκειμένου να 
απορροφηθεί η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

70.6699.0003 Προμήθεια διαφόρων υλικών για το
πυροσβεστικό κλιμάκιο

1.500,00 575,41 1.575,41

8)  Ο ΚΑΕ 5124.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από την δράση «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας» 
και μειώθηκε  κατά 5.789,64€. 
Η αντίστοιχη μείωση δαπανών θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο που αφορά στο Κέντρο 
Κοινότητας.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1)  ΟΑΕΔ Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους κοινωφελούς εργασίας.

 

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

4319.0002 Επιχορήγηση ασφαλιστικών
εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ 14.050,00 522,30 14.572,30
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Κ.Α. Εξόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού

14.050,00 522,30 14.572,30

2) Εγγραφή πιστώσεων που αφορούν συμπληρωματική κατανομή ΚΑΕ 2018 στον Π/Υ 2019

Με τις υπ΄ αριθμ αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 7ΥΙ9465ΧΘ7-2ΚΨ για τους 
ΚΑΠ του Δήμου, και ΑΔΑ: 7Μ3Φ465ΧΘ7-3Ν1 για τους ΚΑΠ Σχολείων) δόθηκαν στους Δήμους 
συμπληρωματικές πιστώσεις για το έτος 2018. 
Με απάντηση του ΥΠΕΣ, (ερώτηση 5 στην ενότητα Π.Υ 2019 της ιστοσελίδας του υπουργείου) 
ορίζεται ότι για λόγους τήρησης των δημοσιονομικών στοιχείων του υποτομέα των ΟΤΑ, η 
καταχώρηση των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των δήμων έτους 2019 αναφορικά με 
συμπληρωματικές κατανομές από ΚΑΠ έτους 2018, να πραγματοποιηθεί σε ΚΑΕ τρέχοντος έτους 
και όχι στον KAE 21. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω εγγράφουμε σε διακριτούς κωδικούς εσόδου τρέχοντος έτους τις 
συμπληρωματικές πιστώσεις 2018.

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

0611.0002 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών
αναγκών (συμπλ. κατανομή 2018) 0,00 14.475,18 14.475,18

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

4311.0002

ΚΑΠ για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (συμπλ. κατανομή

2018)

0,00 1.860,00 1.860,00

00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 50.380,00 1.860,00 52.240,00

2) Αλλαγή ΚΑΕ εσόδου προς απόδοση σε τρίτους

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

4142.0007 Είσπραξη τελών για λογαριασμό
Λιμενικού Ταμείου

35.000,00 -35.000,00 0,00

4319.0003 Είσπραξη τελών για λογαριασμό
Λιμενικού Ταμείου 0,00 35.000,00 35.000,00
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1) Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο «Ανακατασκευή 
γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας»

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1213.0007

Προγραμματική σύμβαση με την
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το

έργο «Ανακατασκευή γηπέδου
5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας»

35.000,00 -11.624,50 23.375,50

15.7336.0001 Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5
Ιουλίδας 56.699,99 -11.624,50 45.075,49

Με το ΧΕΕΠ 129/2018 πληρώθηκε στον ανάδοχο ποσό 11.624,50€ το οποίο εισπράχθηκε από την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με το ΓΕΕΒ 262/2018. Για τον λόγο αυτό αναμορφώνουμε ισόποσα τους 
αντίστοιχους ΚΑΕ. 

2) Επιχορήγηση από ΠΔΕ για μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

1322.0003
Επιχορήγηση από ΠΔΕ για μελέτη 
αποχέτευσης Δήμου Κέας 60.000,00 3.943,11 63.943,11

63.7412.0001 Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας 60.000,00 3.943,11 63.943,11

Σύμφωνα με την περιπτ. 1.1α της παρ. Α1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 140248/31.12.2018 (ΦΕΚ Β 
5901_2018), «α) Για κάθε έργο και μελέτη του Εθνικού σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, 
ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, 0 και 5,το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από τη μη απορροφηθείσα 
πίστωση του έτους 2018 + 20% της πίστωσης του έτους 2018 υπό την προϋπόθεση το ποσό αυτό 
να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 2018.»
Η συγκεκριμένη μελέτη είναι ενταγμένη στην 067 και με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6484465ΧΙ8-6ΦΓ) εγκρίθηκε η ένταξή της στο ΠΔΕ 2018 με ποσό 60.000,00€ 
το οποίο δεν έχει απορροφηθεί. 
Εγγράφουμε το σύνολο του ποσού που απομένει για την αποπεράτωση της μελέτης.

3) Κέντρο Κοινότητας

Σύμφωνα με την προέγκριση για το 2019 το αρχικό ποσό που θα δοθεί στον Δήμο  είναι 
33.688,92€. Επαναλαμβάνουμε τους ΚΑΕ 5124 και 5121 καθώς και τον 81 για να παρουσιαστεί η 
ισόποση μείωση εσόδων και δαπανών. Για τον ΚΑΕ 5121 αναφέρουμε μόνο το ποσό που 
αφορούσε στα ΠΟΕ τιμολόγια του Κέντρου Κοινότητας. 



10ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Απριλίου 2019

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

1328.0007
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την
πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου

Κέας»
34.521,00 -832,08 33.688,92

5124.0002
Χρηματικό υπόλοιπο

προερχόμενο από το ΕΣΠΑ
(Κέντρο Κοινότητας)

7.117,92 -5.789,64 1.328,28

5121.0001

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

για την κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ

3.289,00 -132,84 3.156,16

Σύνολο 44.927,92 -6.754,56 38.173,36

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
Κέντρου Κοινότητας

28.549,00 -6.105,03 22.443,97

60.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
Κέντρου Κοινότητας 7.250,00 -1.619,87 5.630,13

60.6422.0001
Οδοιπορικά έξοδα και

αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας

162,00 750,00 912,00

60.6473.0001 Δαπάνες δράσεων Κέντρου
Κοινότητας

0,00 250,00 250,00

60.6635.0001
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής

και καθαριότητας Κέντρου
Κοινότητας

0,00 103,18 103,18

60.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.012,00 -36,82 2.975,18
60.8115 Διάφορα έξοδα 277,00 -96,02 180,98

Σύνολο 39.250,00 -6.754,56 32.495,44

4) Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την  «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την 
επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»

Σύμφωνα με την απόφαση της 3670 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ: ΩΣΡΓ469ΗΗ7-Ι75) εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”(Α΄ Δράση) δύο
μελέτες του Δήμου Κέας.

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1329.0002

Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για
την  «Επικαιροποίηση και

συμπλήρωση της μελέτης για την
επισκευή Ρεδιαδείου και
υπηρεσίες ωρίμανσης»

0,00 54.560,00 54.560,00
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1329.0003
Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για

την «Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου»

0,00 30.440,00 30.440,00

Σύνολο 0,00 85.000,00 85.000,00

Κ.Α. Εξόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

30.6112.0026

Υπηρεσίες υποστήριξης για την
εκπόνηση της Επικαιροποίησης

και συμπλήρωσης της μελέτης για
την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου

Ιουλίδας

0,00 4.960,00 4.960,00

30.7411.0002

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση
της μελέτης για την επισκευή του

Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού
Ιουλίδας

0,00 49.600,00 49.600,00

15.7413.0002 Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11

0,00 30.440,00 30.440,00

0,00 85.000,00 85.000,00

15.6112.0007

Υπηρεσίες υποστήριξης για την
εκπόνηση της Μελέτης για την

κατασκευή Γηπέδου
Ποδοσφαίρου 11Χ11

0,00 4.960,00 4.960,00

15.7413.0002 Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11

0,00 1.954,46 1.954,46

Ο ΚΑΕ 15.6112.0007 που αφορά στις υπηρεσίες υποστήριξης για την μελέτη γηπέδου, θα 
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και το ποσό των 1.954,46€ της μελέτης γηπέδου 
ποδοσφαίρου θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ (5122).

5) Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

64.6737.0001

Προγραμματική σύμβαση για την
υλοποίηση του έργου «Νέα

δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα -
Αγ. Γεωργίου Κορησσίας»

0,00 20.000,00 20.000,00

64.7412.0001
Μελέτη Νέας Δημοτικής Οδού Αγ.

Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου
Κορησσίας

20.000,00 -20.000,00 0,00
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάστηκε 
ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Τα έσοδα της υπηρεσίας 
επαναλαμβάνονται.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχική
Πίστωση

ΑΥΞΗΣΗ Τελική
Διαμόρφωση

3211.0001
Εισπρακτέα υπόλοιπα

από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού

0,00 5.613,99 5.613,99

3219.0007

Λοιπά έσοδα από
καθαριότητα &

ηλεκτροφωτισμό
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

11.000,00 -611,11 10.388,89

5113.0002

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από

τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων

δαπανών
(Καθαριότητα-

Ηλεκτροφωτισμός)

21.097,55 -21.097,55 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 32.097,55 -16.094,67 16.002,88

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχική
Πίστωση ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Τελική

Διαμόρφωση

20.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΜΟΝΙΜΩΝ)

52.630,00 8.540,00 61.170,00

20.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΙΔΑΧ)

51.240,00 -17.080,00 34.160,00

20.6041 Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,

66.698,00 8.540,00 75.238,00
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γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα

ΙΔΟΧ)

20.6051

Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με

σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου

8.020,00 2.466,00 10.486,00

20.6052

Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με

σύμβαση αορίστου
χρόνου

14.794,00 -4.932,00 9.862,00

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού 18.817,00 2.466,00 21.283,00

20.6112.0001

Τεχνική υποστήριξη
της παρακολούθησης
της λειτουργίας του

ΧΥΤΑ

0,00 1.661,60 1.661,60

20.6262.0015

Συντήρηση και
επισκευή

ηλεκτροφωτισμού
ΔΕΗ 2019

7.000,00 17.510,00 24.510,00

20.6263.0003

Συντήρηση και
επισκευή

απορριμματοφόρων
(συνεχ 2018)

4.254,00 -459,04 3.794,96

20.6277.0014

Μεταφορά
αποκομιδής

απορριμμάτων (δ)
2019

13.510,00 -13.510,00 0,00

20.6279.0018 Καθαρισμός οικισμού
Ιουλίδας (δ) 2019

9.780,00 -9.780,00 0,00

20.6414.0001
Μεταφορές οχημάτων

για επισκευή (συνεχ
2018)

1.090,00 -111,00 979,00

20.6662.0004
Προμήθεια

λαμπτήρων για
δημοτικό φωτισμό

4.000,00 -4.000,00 0,00

20.6671.0003
Ανταλλακτικά

απορριμματοφόρων
2018-19

18.442,00 -2.019,72 16.422,28

20.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 7.773,92 -1.972,86 5.801,06

20.8112 Αμοιβές αιρετών
αρχόντων και τρίτων

4.960,00 -4.960,00 0,00

20.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 1.470,88 -1.470,88 0,00

20.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων

6.303,62 -4.813,92 1.489,70
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20.8511.0001

Προβλέψεις μη
είσπραξης

εισπρακτέων
υπολοίπων

καθαριότητας

0,00 5.613,99 5.613,99

ΣΥΝΟΛΟ 290.783,42 -18.311,83 272.471,59

Τα συνολικά έσοδα και έξοδα της υπηρεσίας όπως διαμορφώνονται μετά την αναμόρφωση έχουν 
ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

Συνολικά Έσοδα Υπηρεσίας 366.197,55 -16.094,67 350.102,88

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

Συνολικές Δαπάνες Υπηρεσίας 402.817,31 -18.311,83 384.505,48

Οι διαμορφωμένες δαπάνες είναι μεγαλύτερες κατά 34.402,06€.  Το ποσοστό απόκλισης των 
δαπανών είναι στο αποδεκτό 10% των διαμορφωμένων εσόδων, όπως αναφέρεται στο έγγραφο 
3395/2017 του ΥΠΕΣ.

2.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρουσιάστηκε ήδη στην 
Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. 
Οι  κωδικοί εσόδων έχουν ήδη αναμορφωθεί στις αντίστοιχες ομάδες εσόδων που ανήκουν και 
επαναλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα  για να παρουσιαστεί η ισοσκελισμένη αύξηση των 
δαπανών υπηρεσίας

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αύξηση
Τελική

Διαμόρφωση

3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα
τέλη ύδρευσης 155.497,23 -2.636,70 152.860,53

3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
ύδρευσης 20.032,48 979,15 21.011,63

3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά
τέλη ύδρευσης 500,00 226,17 726,17

3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα
τέλη αποχέτευσης 12.801,88 64,44 12.866,32

3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
αποχέτευσης 7.917,29 989,71 8.907,00

5113.0001 Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα 194.065,61 10.716,74 204.782,35
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για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών (Ύδρευση- Αποχέτευση)

Σύνολο 390.814,49 10.339,51 401.154,00

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
που αναμορφώνονται

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/
Υ

Αύξηση Τελική
Διαμόρφωση

25.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

18.500,00 600,00 19.100,00

25.6041

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)

34.660,00 6.932,00 41.592,00

25.6051
Εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου

2.742,00 708,00 3.450,00

25.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 4.874,00 5.566,00 10.440,00

25.6142.0002
Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα παροχή
ρεύματος για τις εγκαταστάσεις

στο ρέμα Κοκκίνου Οτζιά
0,00 5.000,00 5.000,00

25.6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών και

κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

78.000,00 10.000,00 88.000,00

25.6262.0002
Συντήρηση λοιπών

εγκαταστάσεων 1.000,00 1.000,00 2.000,00

25.6262.0013

Επισκευή και συντήρηση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

αντλιοστασίων ύδρευσης -
αποχέτευσης

3.000,00 5.800,00 8.800,00

25.6262.0029
Συντήρηση και επισκευή

αυτοματισμών αντλιοστασίων
ύδρευσης Ιουλίδας 2019

3.500,00 7.440,00 10.940,00

25.6264.0004 Συντήρηση και επισκευή μονάδας
αφαλάτωσης (συνεχ 2018) 2.800,00 92,00 2.892,00

25.6279.0007 Καθαρισμός υγρών θαλάμων
αντλιοστασίων αποχέτευσης 6.400,00 6.200,00 12.600,00

25.6279.0008 Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού
(συνεχ 2018) 5.802,00 200,00 6.002,00
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25.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 500,00 1.500,00

25.6422
Οδοιπορικά έξοδα και

αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων

0,00 600,00 600,00

25.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων
ύδρευσης-αποχέτευσης 4.500,00 1.028,48 5.528,48

25.7131.0011 Προμήθεια συστήματος όσμωσης
για το δίκτυο ύδρευσης Οτζιά

104.200,00 -29.800,00 74.400,00

25.7131.0013 Σύστημα ηλεκτρόλυσης νερού για
το δίκτυο Κορασανού Οτζιά 0,00 24.800,00 24.800,00

25.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.290,00 -256,54 5.033,46

25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 7.197,90 -7.197,90 0,00

25.8115 Διάφορα έξοδα 500,00 -500,00 0,00

25.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 3.000,00 -2.981,45 18,55

25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειας παγίων

25.013,85 -25.013,85 0,00

25.8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

ύδρευσης
129.596,32 -377,23 129.219,09

Σύνολο 441.576,07 10.339,51 451.915,58

Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 10.339,51€ ισοσκελίστηκε  με 
ισόποση αύξηση δαπανών. 
Ο ΚΑΕ 25.8511.0001 επαναλαμβάνεται εδώ για λόγους παρουσίασης της ισοσκέλισης της 
υπηρεσίας.
Από την παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται η ισοσκέλιση της υπηρεσίας ούτε 
μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύμφωνα με την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αναμορφώνουμε τους παρακάτω ΚΑΕ.
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση ΧΡΗΜ/ΣΗ

25.7412.0006
Μελέτη δικτύου

αποχέτευσης Οτζιά 5.000,00 4.920,00 9.920,00 ΣΑΤΑ 1311

25.7413.0012

Μελέτη
περιβαλλοντικών

επιπτώσεων του έργου
"Βελτίωση και επέκταση

δικτύου ύδρευσης
Κορησσίας,

Βουρκαριού, Οτζιά"

1.000,00 2.422,40 3.422,40 ΣΑΤΑ 1311

30.7333.0005
Βελτίωση βατότητας και

απορροών όμβριων
δημοτικής οδοποιίας

74.400,00 -6.322,40 74.400,00 ΣΑΤΑ 1311

30.7412.0005
ΜΠΕ για την κατασκευή

πεζογέφυρας στις
Ποίσσες

3.150,00 -1.350,00 1.800,00 ΣΑΤΑ 1311

45.7413.0003
Πολεοδομική μελέτη
νέου νεκροταφείου 1.000,00 330,00 1.330,00 ΣΑΤΑ 1311

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ 1311 84.550,00 0,00 90.872,40

30.7333.0006

Βελτίωση βατότητας
περιηγητικών
διαδρομών -
μονοπατιών

24.800,00 -24.800,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1) Ο ΚΑΕ 30.7333.0005 δεν μεταβάλλεται στο σύνολό του γιατί το ποσό των 6.322,40€ τώρα 
χρηματοδοτείται από το χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ.  
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

00.6111.0002 Αμοιβές συμβολαιογράφων 3.000,00 3.000,00 6.000,00

00.6117.0004 Αμοιβή εκτιμητή ακινήτων 1.250,00 -1.250,00 0,00

00.6117.0005
Παροχή υπηρεσίας για την 
συμμόρφωση με τα GDPR 4.000,00 -4.000,00 0,00

00.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από 
την είσπραξη τελών και φόρων 1.200,00 3.900,00 5.100,00

00.6423
Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση τρίτων 6.000,00 2.770,00 8.770,00

00.6431.0002 Έντυπα τουριστικής προβολής 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

00.6431.0003
Δημιουργία οπτικοακουστικού 
υλικού τουριστικής προβολής 1.000,00 -1.000,00 0,00

00.6432.0001
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό (συνεχ 2018) 1.000,00 612,00 1.612,00

00.6432.0006

Δαπάνη συμμετοχής στην 2η 
Ελληνο-Ολλανδικη Έκθεση - 
Φεστιβάλ "Ελλάδα Παντού" στην 
Ολλανδία 5.800,00 -5.800,00 0,00

00.6432.0007
Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση 
στην Σμύρνη Τουρκίας 0,00 3.000,00 3.000,00

00.6433.0001

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών 3.000,00 -1.000,00 2.000,00

00.6433.0002
Προμήθεια λευκώματος Δήμου 
Κέας 500,00 2.650,00 3.150,00

00.6433.0004

Έκδοση μελέτης της 
αρχιτεκτονικής σχολής για τις 
καθοικιές και καθέντρες της Κέας 4.000,00 -4.000,00 0,00

00.6443.0002 Δαπάνη εορτής Αγ. Χαραλάμπους 2.300,00 -770,00 1.530,00

00.6443.0004 Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Τριάδας 1.000,00 1.000,00 2.000,00

00.6443.0011 Δαπάνη εορτασμού 25ης Μαρτίου 2.000,00 -2.000,00 0,00

00.6453.0001
Ετήσια συνδρομή για τις Γαλάζιες 
Σημαίες 1.300,00 -440,00 860,00

00.6453.0003
Συνδρομή στην ένωση σφαγείων 
Ελλάδος 0,00 100,00 100,00
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00.6495.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.500,00 1.500,00 4.000,00

00.6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 2.540,00 3.040,00

00.6736.0001
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωματεία 3.000,00 -2.000,00 1.000,00

00.6738.0003

Έκτακτη επιχορήγηση της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Κέας 5.000,00 -5.000,00 0,00

10.6011

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ) 200.700,00 17.945,00 218.645,00

10.6051

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 46.152,00 3.545,00 49.697,00

10.6261.0003

Συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
κτιρίων (συνεχ 2018) 670,00 40,00 710,00

10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 1.000,00 2.000,00

15.6232.0002
Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση 
ιατρών 1.800,00 -1.800,00 0,00

15.6232.0003 Μίσθωση κτιρίου Κορησσίας 0,00 3.000,00 3.000,00

15.6261.0008

Συντήρηση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων δημοτικών 
κτιρίων (συνεχ 2018) 850,00 50,00 900,00

15.6262.0009

Συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
γηπέδων (συνεχ 2018) 600,00 50,00 650,00

15.6471.0002 Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις 12.000,00 -10.000,00 2.000,00

15.6471.0006
Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή 
για την Καρθαία» 7.800,00 5.000,00 12.800,00

15.6471.0008
Ετήσια σύναξη πνευστών 
Κυκλάδων 0,00 5.000,00 5.000,00

15.6471.0009
Δαπάνη συναυλίας στην Κόκκα 
Βουρκαριού 0,00 9.525,00 9.525,00

15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 8.200,00 1.200,00 9.400,00

30.6112.0018

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
για την ωρίμανση δράσεων του 
Δήμο Κέας στο πλαίσιο του νέου 
ΕΣΠΑ 2014-20  (συνεχ 2018) 7.440,00 -7.440,00 0,00
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30.6112.0019

Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης 
έργων της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου (συνεχ 2018) 15.800,00 3.420,00 19.220,00

30.6112.0025

Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης 
έργων της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου 2019-20 9.000,00 -9.000,00 0,00

30.6231.0001
Μίσθωμα χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων 3.200,00 1.000,00 4.200,00

30.6261.0002 Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων 1.500,00 -1.500,00 0,00

30.6261.0003
Αντικατάσταση κουφωμάτων 
δημοτικών κτιρίων 2.000,00 -2.000,00 0,00

30.6262.0008

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίου) (συνεχ 2018) 60,00 10,00 70,00

30.6262.0016 Αποκατάσταση μονοπατιών 0,00 24.800,00 24.800,00

30.6263.0002
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2018) 3.059,00 -308,90 2.750,10

30.6263.0006

Συντήρηση και επισκευή 
ελαστικών μεταφορικών μέσων 
2019-20 100,00 350,00 450,00

30.6264.0002
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων (συνεχ 2018) 5.640,00 -447,60 5.192,40

30.6264.0005

Συντήρηση και επισκευή 
ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 
2019-20 100,00 150,00 250,00

30.6279.0002
Απομάκρυνση φερτών υλών από 
παραλίες με μηχανικά μέσα 2.000,00 -2.000,00 0,00

30.6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων 1.500,00 105,00 1.605,00

30.6414.0001
Μεταφορά φορτηγών προς 
επισκευή (συνεχ 2018) 1.190,00 -122,00 1.068,00

30.6414.0002
Μεταφορά μηχανημάτων έργων 
προς επισκευή (συνεχ 2018) 800,00 -79,10 720,90

30.6661.0001
Υλικά συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων 0,00 3.000,00 3.000,00

30.6661.0002 Προμήθεια χρωμάτων 3.000,00 -1.000,00 2.000,00
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30.6661.0003 Προμήθεια ξυλείας κτιρίων 2.500,00 -2.500,00 0,00

30.6662.0001
Υλικά συντήρησης και επισκευής 
οδικού δικτύου 2.000,00 1.000,00 3.000,00

30.6662.0009
Προμήθεια οικοδομικών υλικών 
(συνεχ 2018) 6.624,79 9.400,00 16.024,79

30.6662.0012
Προμήθεια οικοδομικών υλικών 
2019-20 14.900,00 6.000,00 20.900,00

30.6671.0002
Ανταλλακτικά φορτηγών - 
ημιφορτηγών (συνεχ 2018) 5.028,00 -551,30 4.476,70

30.6671.0006
Προμήθεια ελαστικών 
μεταφορικών μέσων 2019-20 500,00 2.540,00 3.040,00

30.6672.0002
Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων (συνεχ 2018) 12.020,00 -3.394,00 8.626,00

30.6672.0005
Προμήθεια ελαστικών λοιπών 
μηχανημάτων 2019-20 120,00 1.430,00 1.550,00

30.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 500,00 1.500,00 2.000,00

30.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 1.000,00 1.000,00

30.7135.0003
Προμήθεια ειδών οδικής 
σήμανσης 0,00 1.500,00 1.500,00

35.6011

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.945,00 -17.945,00 0,00

35.6051

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 3.545,00 -3.545,00 0,00

70.6073.0001

Επιμόρφωση για το 
αναθεωρημένο σύστημα υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίμων (HACCP) 
για το δημοτικό σφαγείο 0,00 1.240,00 1.240,00

70.6117.0002

Εργασίες επιμέτρησης για τη 
δημιουργία συστήματος wi-fi 
στους οικισμούς του Δήμου Κέας 5.000,00 -5.000,00 0,00

70.6261.0005

Συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
κτιρίου σφαγείου (συνεχ 2018) 600,00 100,00 700,00

70.6262.0010

Συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας 
- Βουρκαριού (συνεχ 2018) 1.650,00 250,00 1.900,00

70.6263.0004 Συντήρηση και επισκευή 2.460,00 -619,40 1.840,60
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πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 
2018) 

70.6263.0007

Συντήρηση και επισκευή 
ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 
2019-20 100,00 200,00 300,00

70.6264.0007
Επισκευή και συντήρηση λοιπών 
μηχανημάτων σφαγείου 7.000,00 9.250,00 16.250,00

70.6279.0014
Μυοκτονία και απεντόμωση 
δημοτικού σφαγείου (συνεχ 2018) 4.312,00 400,00 4.712,00

70.6279.0019
Καθαρισμός και επίβλεψη νέων 
σφαγείων 2019-20 11.990,00 -11.990,00 0,00

70.6279.0023
Μυοκτονία και απεντόμωση 
σφαγείου 2019-20 0,00 100,00 100,00

70.6279.0024 Επίβλεψη σφαγείων 2019-20 0,00 11.990,00 11.990,00

70.6414.0001
Μεταφορά εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων και σκαφών 0,00 4.000,00 4.000,00

70.6414.0004
Μεταφορά οχημάτων προς 
επισκευή (συνεχ 2018) 1.190,00 -122,00 1.068,00

70.6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού 0,00 500,00 500,00

70.6671.0003
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών 
οχημάτων (συνεχ 2018) 8.590,00 835,10 9.425,10

70.6671.0006
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 
πυρόσβεσης 2019-20 120,00 2.140,00 2.260,00

70.6699.0001
Προμήθεια αναλωσίμων 
σφαγείου 3.000,00 1.000,00 4.000,00

70.7131.0004
Μηχανήματα και λοιπός 
εξοπλισμός σφαγείων 1.500,00 2.000,00 3.500,00

70.7134.0001

Εγκατάσταση συστήματος 
τηλεπαρακολούθησης λειτουργίας
ΒΙΟΚΑ σφαγείων 5.000,00 -5.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 257.853,79 22.522,80 280.376,59
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2019
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ελ. Τζουβάρας ψηφίζει ΠΑΡΟΝ)

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1ης

αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού  έτους
2019 για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 49/2019

Αρχικό Αποθεματικό 7.122,54
Αύξηση Εσόδων (+) 14.475,18
Μείωση Εσόδων (-) 131.764,39
Αύξηση Δαπανών (-) 49.548,21
Μείωση Δαπανών (+) 163.566,35
Τελικό Αποθεματικό 3.851,47
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ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 1ης αναμόρφωσης ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019. 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει ως εξής :

Έχοντας υπ΄ όψιν :

1) Την υπ’ αριθμ.  34574/18 ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδι-
κασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προ-
ϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Πα-
ρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
2) Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με
δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας 
3) Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κρι-
τηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρ-
μογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο
άρθρο 10 της  34574/18 ΚΥΑ  προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξα-
κολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β΄450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών.
4) Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις
του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει. 
5) Το με αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την
υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσί-
ας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
6) Το με αριθμ. πρωτ.: 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχο-
θεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οι-
κονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.»

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί  και του
άρθρου  149  του  Ν.  4270/14,  οι  Δήμοι  και  τα  νομικά   πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  που  είναι
ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ,  Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ),
είναι  υπόχρεοι  να  καταρτίσουν  Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τους
πίνακες στοχοθεσίας αναμορφωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων του  Δήμου για το έτος 2019.

Ο  πίνακας  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  αποτυπώνει  σε  ενοποιημένη  και
συνοπτική  μορφή  τα  στοιχεία  του  ετήσιου  προϋπολογισμού  και  του  μηνιαίου  προγράμματος
εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης
των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο
μήνα και  τριμήνου,  καθώς  και  σωρευτικά  από την αρχή του  έτους  και  ως  προς  το  ύψος  των
απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα. 

http://www.karagilanis.gr/images/nodes/100/17295_a0701_sel08_tb_ah_00_2012_01b_f_gr_1_.xls
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Οι  στόχοι  των  εσόδων  και  των  εξόδων  αναλύονται  σε  υπο-ομάδες,  οι  οποίες  αποτελούν
ομαδοποιήσεις  συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού.   Η διαφορά των
στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης
περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος
αυτής.  Ο  στόχος  οικονομικού  αποτελέσματος  ΟΠΔ προκύπτει  από  τη  διαφορά  του  ταμειακού
αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη
του οικονομικού έτος, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που
εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του.
Για  την  κατάρτιση  του  ανωτέρω  πίνακα  λήφθηκαν  υπόψη  οι  οδηγίες  της  ΚΥΑ 34574/18  των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων  σε συνδυασμό με κάθε
άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό
και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό
την  έννοια  ότι  το  σύνολο  των  εξόδων  δεν  επιτρέπεται  να  υπερβαίνει  το  σύνολο  των  εσόδων,
περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.

Κατά  την  διάρκεια  του  έτους,  ελέγχεται  ο  βαθμός  επίτευξης  των  στόχων  αυτών  από  το
Παρατηρητήριο,  το οποίο αξιολογεί  τις  προβλέψεις  εσόδων και  εξόδων και  σε περίπτωση που
διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει,  εντός ενός
μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο
Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης .

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον
προϋπολογισμό του Δήμου στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή
του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται,
εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά
πρόσωπα. 

Ως συνέπεια των ανωτέρω,  σας  υποβάλλουμε το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο
Δράσης,  το  οποίο  αποτελείται  από  τον  πίνακα  στοχοθεσίας   οικονομικών  αποτελεσμάτων  του
Δήμου Κέας, και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού. 

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις 
2. Την ανάγκη αναμόρφωσης ΟΠΔ έτους 2019

3.  Την  εισήγηση  της  Προϊσταμένης  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Οικονομικών

Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ελ. Τζουβάρας ψηφίζει ΠΑΡΟΝ)

Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση ΟΠΔ
έτους 2019 για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 50/2019
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ΘΕΜΑ 9ο : Έλεγχος ταμειακού απολογισμού έτους 2018 και σύνταξη σχετικής έκθεσης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  9ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,
υποβάλλει  στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  εισήγηση  της  Ταμειακής  Υπηρεσίας  του
Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής :

Κύριε Πρόεδρε,

Θέτουμε υπόψη σας, τον φάκελο με τον απολογισμού της διαχείρισης του Δήμου Κέας για το
οικονομικό  έτους  2018,  όπως  έχει  υποβληθεί  από  την  ταμία  του  Δήμου,  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Γραμμάτια  είσπραξης,  αποδεικτικά  βεβαίωσης,  ταμειακός  απολογιστικός  πίνακας  εσόδων  –
εξόδων,  εξοφληθέντα  χρηματικά  εντάλματα,  προϋπολογισμός  Οικ.  Έτους  2018  καθώς  και
αναμορφώσεις αυτού.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον σχετικό έλεγχό τους και στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), άρθρο
15 Ν.3202/2003, άρθρο 26, το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το
άρθρο 176 παρ. 1β του Ν.3852/2010.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και αναλυτικά αναφέρονται
παραπάνω και ετέθησαν υπόψη τους ,συντάσσει σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3345/2005
(Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26, άρθρο 163 του Ν.
3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 την έκθεσή της
που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται  από τα πιο  πάνω αναφερόμενα παρόντα μέλη στην
συνεδρίασή της σήμερα ημέρα Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 10:30 προέβη στον προέλεγχο του
οικονομικού  απολογισμού  έτους  2017  του  Δήμου  Κέας  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.
3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26 όπως
και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν.
3852/2010.

Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων εισπράξεως
και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά
βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και τα έξοδα που πληρώθηκαν κατά το οικ. έτος 2018 να
παρουσιάζουν την εξής μορφή :
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ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Τακτικά
1.699.466,57

Έξοδα χρήσης
2.808.218,53

Έκτακτα
830.019,26

Αποθεματικό
1.365.284,80

Χρηματικό Υπόλοιπο
1.644.017,50

ΣΥΝΟΛΟ 
                              4.173.503,33

ΣΥΝΟΛΟ 
                             4.173.503,33

Το ποσό των 1.365.284,80€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση Οικ. Έτους 2019.

Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ελ. Τζουβάρας ψηφίζει ΠΑΡΟΝ)

Ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου
Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το σκέλος των εσόδων – εξόδων.

Υποβάλλει τέλος την έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26
όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του
Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 51/2019
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ΘΕΜΑ 10ο  : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων υδάτων Δημοτικής οδοποιίας”
και γνωμοδότησης επί αυτού.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  προβλέπεται  μεταξύ  άλλων  ότι  η
Οικονομική Επιτροπή 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. 

Παράλληλα  κατά  πάγια  νομολογία  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  (πράξ.  Κλ.  Προλ.  Ελ.  VII  Τμ.
138/2014,  191,  75/2013  κ.α.)  η  Οικονομική  Επιτροπή  σε  κάθε  περίπτωση,  δεν  μπορεί  να
υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η
ίδια  τις  αρμοδιότητες  της  τελευταίας,  διότι,  κατ΄  αυτό  τον  τρόπο,  το  ίδιο  όργανο,  ήτοι  η
Οικονομική  Επιτροπή,  θα  ασκούσε  ταυτόχρονα  τόσο  γνωμοδοτική  όσο  και  αποφασιστική
αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  221 του  Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν
προς  τα  αποφαινόμενα  όργανα  («γνωμοδοτικά  όργανα»)  έχουν  ιδίως  τις  ακόλουθες
αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε)  εισηγούνται  τον  αποκλεισμό των προσφερόντων ή  υποψηφίων από τη διαδικασία,  την
απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται  ότι:  «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται  γνωμοδοτικά  όργανα  για  συγκεκριμένη σύμβαση ή  περισσότερες  ή  σε  ετήσια
βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση
δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.» 
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Με την  παράγραφο  4 του  ίδιου  άρθρου  ορίζεται  ότι:  «Με την  απόφαση της  παραγράφου 3
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων
(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.»
Παράλληλα  με  την  παράγραφο 6  του  ίδιου  άρθρου ορίζεται  ότι:  «Για  τη  συγκρότηση και  τη
λειτουργία  των  συλλογικών  οργάνων  στις  αναθέτουσες  αρχές,  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο
εφαρμογής  του  ν.  2690/1999  «Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας»,  εφαρμόζονται  οι  σχετικές
διατάξεις του ως άνω νόμου.»
Με την παρ.8 (α) ορίζεται ότι: «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του
έργου δεν υπερβαίνει  το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται  το κονδύλιο του ΦΠΑ, η
επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που
είναι  εγγεγραμμένοι  στο  μητρώο  της  περίπτωσης  η΄  της  παρούσας  παραγράφου  και  που
ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.»

Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης  του  έργου  “Βελτίωση  βατότητας  και  απορροών  ομβρίων  υδάτων  δημοτικής
οδοποιίας”  και γνωμοδότησης επί αυτού, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθ.
πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Κ.  42080/1111/16.04.2019  έγγραφό  της  μας  ζητά  την  έγκριση  των  μελών  της
επιτροπής  διαγωνισμού  όπως  αυτά  προέκυψαν  από  το  υπ΄  αριθμ.πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Κ.
47361/1266/11.04.2019 συνημμένο πρακτικό κληρώσεως.

Κατά σειρά κληρώθηκαν οι εξής :

1) Μίχου Μαρία, Αρχ/των – Μηχ/κος ΠΕ
2) Ζαράνη Μαργαρίτα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ
3) Ρούσσος Σεβαστιανός, Μηχ/γος – Μηχ/κος ΤΕ

Με αναπληρωτές κατά σειρά αναπλήρωσης :
1) Κανάκη Ελένη, Αρχ/των – Μηχ/κος ΠΕ
2) Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ
3) Δελασούδα Νικολέττα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίας σύμβασης του εν λόγω έργου,
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
Στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
Εισήγηση  για  τον  αποκλεισμό  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  από  τη  διαδικασία,  την
απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
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Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 
 Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του  άρθρου 13
 Το  με  αριθμ.πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Κ.  42080/1111/16.04.2019  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών

Έργων  Κυκλάδων  με  το  οποίο  μας  διαβιβάστηκε  το  υπ΄αριθμ.πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Κ.
47361/1266/11.04.2019 πρακτικό κληρώσεως

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί  τριμελή Επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  διαδικασιών  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”
και γνωμοδότησης επί αυτού βάσει του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους: 

Κατά σειρά κληρώθηκαν οι εξής :

1) Μίχου Μαρία, Αρχ/των – Μηχ/κος ΠΕ
2) Ζαράνη Μαργαρίτα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ
3) Ρούσσος Σεβαστιανός, Μηχ/γος – Μηχ/κος ΤΕ

Με αναπληρωτές κατά σειρά αναπλήρωσης :

1) Κανάκη Ελένη, Αρχ/των – Μηχ/κος ΠΕ
2) Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ
3) Δελασούδα Νικολέττα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίας σύμβασης του εν λόγω έργου,
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών
Στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους
Εισήγηση  για  τον  αποκλεισμό  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  από  τη  διαδικασία,  την
απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 52/2019
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ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου)
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου
κατακύρωσης  για  την  “Αποκατάσταση  κερκίδων  και  επίστρωση  δαπέδου  γηπέδου  μπάσκετ
στην Κορησσία”.   

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

ανέφερε 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.  297/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΖΨΩΕΔ-ΩΦΘ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής,
με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι της διακήρυξης  ανοικτής διαδικασίας (κάτω των
ορίων  του  άρθρου  5  του  Ν.  4412/2016  –  Α147)  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  τη  σύναψη
δημόσιας  σύμβασης  του  έργου  “Αποκατάσταση  κερκίδων  και  επίστρωση  δαπέδου  γηπέδου
μπάσκετ στην Κορησσία νήσου Κέας”,  εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με Αριθμ.Πρωτ.519/12-02-
2019  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ:
19PROC004451280).

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  προκειμένου  να  προχωρήσουμε  στην  δημοπράτηση  του  έργου
“Αποκατάσταση κερκίδων και  επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ  στην Κορησσία νήσου
Κέας”,  εφόσον  η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  79.838,71 €  πλέον  Φ.Π.Α. του  έργου
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία νήσου Κέας”
δεν  υπερβαίνει  το  1.000.000  €, χωρίς  να  συνυπολογίζεται  το  κονδύλιο  του  ΦΠΑ,  έπρεπε  να
πραγματοποιηθεί κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η  ηλεκτρονική  κλήρωση  πραγματοποιήθηκε  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  τη  Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο, με ταυτότητα κλήρωσης:
mimed-ecb-a-2-id-aa-2707-eba-2019-02-14-10:00:00.000000 και  μας  διαβιβάστηκε  στις
14/02/2019  με αρ.πρωτ. 566. Με την αποφ.20/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας του
έργου και η εν λόγω απόφαση με ΑΔΑ ΩΦΙΨΩΕΔ-Β1Κ, κοινοποιήθηκε στη Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων και στα
μέλη της Επιτροπής.
Στις  17/04/2019  μας  διαβιβάστηκε  από  την  Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων  με  το  υπ’αρίθμ.  πρωτ.  Π.Ν.Α.
49745/1332/16-04-2019 έγγραφο, το 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού
Αναδόχου) και η οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη.

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τέσσερις (4) συμμετέχοντες.  Η προσφορά της εταιρίας

“Προμηθέας Παπαπάνος” είναι η πιο συμφέρουσα για τους λόγους που αναφέρονται στο από 27-

03-2019 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέση τεκμαρτή
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έκπτωση 21,53  % (ακολουθεί έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς όπως συμπληρώθηκε από

τον ανάδοχο).

Κατάλογος Μειοδοσίας
Α/Α Επωνυμία Α/Α κατάθεσης     Ποσοστό έκπτωσης Ποσό

1 Παπαπάνος Προμηθέας 115510 21,53 % 62.649,85 €

2 Κοινοπρ. Γιαννουλας
Παναγιώτης του Αθαν. -
Ψαρράκης Χαράλαμπος

του Αναστασίου

115835 8,09 % 73.377,39 €

3 Build &Bond Τεχνική
Κατασκευαστική ΕΠΕ

113028 6,47 % 74.673,28 €

4 Παναγιώτης Μοσχοβίτης
του Κοσμά

115046 4,00 % 76.645,16 €

Η  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  όπως  αυτή  ορίστηκε  με  την   υπ’αρίθμ.  20/2019

Απόφ.Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Κέας,  γνωμοδότησε  με  το  από  27-03-2019 πρακτικό

αξιολόγησης  προς  την  οικονομική  επιτροπή  για  την  ανάδειξη  της  εταιρείας  “Παπαπάνος

Προμηθέας”, με ΑΦΜ 005536993 και ΔΟΥ Αγρινίου και έδρα στο Αγρίνιο επί της οδού Ηλία Ηλίου

4  Αγρίνιο,  Τ.Κ.  301  31,  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.  

Προσφορά Ποσοστών Έκπτωσης 1ου μειοδότη

Α/Α Ομάδες Ποσοστό %

1 Χωματουργικά 23  %

2 Σκυροδέματα-Οπλισμοί 17  %

3 Επιστρώσεις-Επενδύσεις 22  %

4 Μεταλλουργικά 23  %

5 Χρωματισμοί Εξοπλισμός 23  %

6 Ηλεκτρομηχανολογικά 24  %

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
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2)  τους  όρους  της  με  αριθμ.πρωτ. 519/12-02-2019 διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC004451280).

3)  το  υπ’αρίθμ.πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Κ.  49745/1332/16.04.2019  με  το  οποίο  μας  διαβιβάστηκε  το  1ο

Πρακτικό και αντίγραφο του εντύπου οικονομικής προσφοράς του 1ου μειοδότη.

3) το από 27-03-2019 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού

4) τα στοιχεία του φακέλου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     
1. Την έγκριση του από 27-03-2019 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού.

2. Την  κατακύρωση  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο “Αποκατάσταση  κερκίδων  και

επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία νήσου Κέας” στην εταιρεία “Παπαπάνος

Προμηθέας”, με ΑΦΜ 005536993 και ΔΟΥ Αγρινίου και έδρα στο Αγρίνιο επί της οδού Ηλία Ηλίου

4 Αγρίνιο, Τ.Κ.  301 31 και την ανάδειξή της  ως  προσωρινού αναδόχου, έναντι του ποσού των

62.649,85 €  πλέον  ΦΠΑ  24%  και  αντίστοιχα 77.685,81  €  συμπ.  Φ.Π.Α.  ήτοι  μέση  τεκμαρτή

έκπτωση 21,53 % (ακολουθεί έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς όπως συμπληρώθηκε από

τον ανάδοχο).

Προσφορά Ποσοστών Έκπτωσης 1ου μειοδότη

Α/Α Ομάδες Ποσοστο %

1 Χωματουργικά 23  %

2 Σκυροδέματα-Οπλισμοί 17  %

3 Επιστρώσεις-Επενδύσεις 22  %

4 Μεταλλουργικά 23  %

5 Χρωματισμοί Εξοπλισμός 23  %

6 Ηλεκτρομηχανολογικά 24  %

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 53/2019
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     Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας                       Τα μέλη

           Ιωάννης Ευαγγέλου               Αντώνιος Παούρης

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ελευθέριος Τζουβάρας

 



i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii 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.

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi 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. 

vii 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).

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

ix 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).

x 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.

xi 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.

xii 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”.

xiii 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.".

xiv 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 )

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.



xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii 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) 

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xx 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). 

xxi 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 

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii 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.

xxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxv 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. 
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