
14ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουνίου 2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 14ης/05.06.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 5 Ιουνίου 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. 2368/31-05-2019 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 4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου 1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης(αναπληρ.μέλος) 2. Αντώνιος Παούρης
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 3. Ελευθέριος Τζουβάρας 
4. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

  
                                             (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
   

         

   
     
            
          
    

                  Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των πρα

                  κτικών.
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ΘΕΜΑ :  Χαρακτηρισμός  θέματος,  μη  συμπεριλαμβανομένου  στην  ημερήσια  διάταξης  ως
κατεπείγοντος, προς συζήτηση.

Με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής :

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
και όλα τα θέματα που προτείνει  ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει  με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης
διαγωνισμού για  την υπηρεσία “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ -  ΓΙΑΛΙ-
ΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020” -  [Ει-
σηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Ιωάννης  Ευαγ-
γέλου].

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση
μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στον :
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπα-
νών διοργάνωσης παραδοσιακού πανηγυριού Αγ. Πνεύματος στην Καρθαία.

Με τις υπ΄αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) και 89/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΔ2ΩΕΔ-
8ΜΑ)  αποφάσεις  του,  το  δημοτικό  συμβούλιο  αποφάσισε  ομόφωνα  τη
εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 00.6443.0004 με τίτλο «Δαπάνη πανηγυριού Αγ.
Τριάδος» με το ποσό των 2.000,00 €.

Με δεδομένη την πρόθεση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σύρου, Κέας κ.κ. Δωρόθεου Β’ να
πρωτοστατήσει  της  Θείας  Λειτουργίας  στον  Ι.Ν.  Παναγία  τω  Πολώ,  στην  Καρθαία  και  την
αυξημένη προσέλευση κόσμου, προκύπτει η ανάγκη προμήθειας σκιάστρων για το εκκλησίασμα. 
Καθώς, από την έρευνα αγοράς απαιτείται η προκαταβολή της δαπάνης προμήθειας, παρακαλούμε
όπως  εγκρίνετε  τη  φύση  του  ανωτέρω  θέματος  ως  κατεπείγον  και  τη  συζήτησή  του  κατά
προτεραιότητα. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

 Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 την εισήγηση του προέδρου
 την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη

πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 



14ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουνίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος :

 “Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δα-
πανών διοργάνωσης παραδοσιακού πανηγυριού Αγ. Πνεύματος στην Καρθαία”.

πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η σχετική απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 72/2019
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ΘΕΜΑ 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για 
την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης παραδοσιακού πανηγυριού Αγ. Πνεύματος στην Καρθαία.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο
συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 72/2019 ομόφωνης απόφασής της - ανέφερε τα εξής :

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με  το  άρθρο 72 παρ.  δ)  του Ν.  3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει  για  την
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις  αρμοδιότητες της  Δημαρχιακής Επιτροπής,  η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Με  τις  υπ΄αριθμ.  1/2019  (ΑΔΑ:  ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ)  και  89/2019 (ΑΔΑ:  ΨΠΔ2ΩΕΔ-8ΜΑ)
αποφάσεις  του,  το  δημοτικό  συμβούλιο  αποφάσισε  ομόφωνα  τη  εξειδίκευση  του  ΚΑ εξόδων
00.6443.0004 με τίτλο «Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Τριάδος» με το ποσό των 2.000,00€.

Με δεδομένη την πρόθεση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σύρου, Κέας κ.κ. Δωρόθεου Β’ να
πρωτοστατήσει  της  Θείας  Λειτουργίας  στον  Ι.Ν.  Παναγίας  τω  Πολώ,  στην  Καρθαία  και  την
αυξημένη προσέλευση κόσμου, προκύπτει η ανάγκη προμήθειας 2 σκιάστρων για το εκκλησίασμα. 

Καθώς,  από  την  έρευνα  αγοράς  απαιτείται  η  προκαταβολή  της  δαπάνης  προμήθειας  των
σκιάστρων, θα πρέπει να εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

Η δημοτική υπάλληλος στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το ένταλμα προπληρωμής προτείνω
να είναι η κ. Γεωργία Μπουγάδη - υπάλληλος του Δήμου Κέας, η οποία θα καταθέσει το ποσό των
244,60€ σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Greek Airsoft E.E.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και
του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

 Την ανωτέρω εισήγηση
 Την με αριθμ.πρωτ. 2427/04-06-19 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προμήθειας 2
σκιάστρων  από  την  εταιρεία Greek  Airsoft  E.E., στο  πλαίσιο  διοργάνωσης  του
παραδοσιακού πανηγυριού Αγ. Τριάδος στην Καρθαία, στο όνομα της υπαλλήλου του
Δήμου  Κέας  κ.  Γεωργία  Μπουγάδη,  η  οποία  υποχρεούται  να  αποδώσει  λογαριασμό  μέσα  σε
προθεσμία τριών μηνών.
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2. Η διάθεση πίστωσης ποσού 244,60 € σε βάρος του 00.6443.0004 με τίτλο «Δαπάνη πανηγυριού
Αγ. Τριάδος» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του ΒΔ

17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 73/2019
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Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για
την υπηρεσία “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2019-2020”.

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

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

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

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

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

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

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

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

διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις

αντίστοιχες  καθ’  ύλην  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Ο.Τ.Α.,  με  ανάλογη  εφαρμογή  των  σχετικών

διατάξεων». 

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

Τεχνικές  Προδιαγραφές που  καθορίζουν  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  των  έργων,  των

υπηρεσιών ή των  αγαθών και  συγκεκριμένα  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  και

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε: 1. Προσφυγή στη διαδικασία

του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται  όταν η  εκτιμώμενη αξία  της  σύμβασης  είναι  ίση ή

κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

2.«Για  τη  διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού,  η  αναθέτουσα  αρχή  δημοσιεύει  διακήρυξη,
σύμφωνα με το άρθρο 66.». Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους
οικονομικούς  φορείς,  τρεις  (3)  τουλάχιστον  εφόσον  δραστηριοποιούνται  τόσοι  στη  σχετική
αγορά.

3. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως.

«Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική συνυποβολή των εγγράφων
και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των
έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Οι

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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Αναθέτουσες  Αρχές  δύνανται  να  χρησιμοποιούν  το  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  σε  όλα  τα  στάδια  της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης».

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί  κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής.

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

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

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

ή γενικής υπηρεσίας.

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.

Την 31.05.2019  εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ το υπ’αριθ.2363 Πρωτογενές Αίτημα του

Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου για έγκριση της δαπάνης

και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΖΛ  ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ  -

ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020” προϋπολογισμού 15.970,00

ευρώ (με το ΦΠΑ) και έλαβε ΑΔΑΜ : 19REQ005041664.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να  Εγκρίνετε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  παροχής  υπηρεσίας:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΖΛ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ  -  ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ  -  ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2019-2020»,

προϋπολογισμού  15.970,00 ευρώ  (με  το  ΦΠΑ),  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  με  αριθμό

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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2362/2019 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου,

που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Να Εγκρίνετε  την εκτέλεση της  παροχής  υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ -

ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» με συνοπτικό

διαγωνισμό.

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

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ 2019-2020», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της, με αριθμό 2362/2019 μελέτης,

του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
        

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»

                                                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  15.970,00 ΕΥΡΩ 

 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1.     ΤΕΧΝΙΚΗ     ΕΚΘΕΣΗ      ‐     ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η παρούσα μελέτη αφορά στον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Κορησσίας  –  Γιαλισκαρίου  –  Βουρκαρίου  Δήμου  Κέας  (συνολικής  χιλιομετρικής  απόστασης
1.200μ.), με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας αυτών λόγω του
τουριστικού χαρακτήρα του νησιού και της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες.

Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται σε συνάρτηση με το πρόγραμμα της παρούσας μελέτης.
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις εποχιακές ή
άλλες ανάγκες  αλλά πάντα σύμφωνα με την συχνότητα που περιγράφεται στην Προγραμματική
Σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου) και να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις
αλλαγές.  Σε περίπτωση έκτακτων και επειγουσών  αναγκών, ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνά σε
24ωρη βάση,  για τον καθαρισμό των χώρων και σύμφωνα με τις λαμβανόμενες εντολές.   
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Συχνότητα εργασιών του αναδόχου, κατά περίοδο:

ΥΨΗΛΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  (Ιούνιος,  Ιούλιος  &  Αύγουστος):  Οι  εργασίες  θα  εκτελούνται
καθημερινά (Από Δευτέρα έως και Κυριακή)

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Σεπτέμβριος & Οκτώβριος): Οι εργασίες θα
εκτελούνται τρεις φορές την εβδομάδα

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Νοέμβριος & Δεκέμβριος): Οι εργασίες θα
εκτελούνται μία φορά την εβδομάδα

 Περιγραφή εργασιών που θα εκτελούνται καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης:

 καθαρισμός,  σκούπισμα  των  κοινόχρηστων  χώρων  (δρόμοι,  πλατείες,  μνημεία,  πεζο-
δρόμια) από πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώμα-
τα ζώων-πτηνών)

 καθαριότητα τουαλετών Κορησσίας και Βουρκαρίου (Καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμαν-
ση των λεκανών WC, των καλυμμάτων, των νιπτήρων και των επιτοίχιων πλακιδίων, άδεια-
σμα, καθάρισμα και πλύσιμο δοχείων χάρτου, απορριμμάτων κτλ, τοπικό καθάρισμα και
πλύσιμο των τοίχων, θυρών, καθρεπτών και χειρολαβών,  σκούπισμα και σφουγγάρισμα
όλων των δαπέδων) δύο φορές καθημερινά (πρωί και απόγευμα) τους μήνες που θα ερ-
γάζεται και απογεύματα.

 αποκομιδή των απορριμμάτων, από όλους του κάδους καθαριότητας (επίστυλους-δοχεία
απορριμμάτων -αλλαγή σακούλας  και  καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά όπου χρειάζε-
ται- στην χερσαία λιμενική ζώνη και την περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε είδους άχρη-
στων αντικειμένων.  -Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα
απομακρυνθούν με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου-. 

 Ευπρεπισμό (ασβέστωμα) των ρείθρων των πεζοδρομίων, των πλακόστρωτων σοκακιών
Κορησσίας και Βουρκαρίου, που θα γίνεται  τις παραμονές εθνικών και τοπικών εορτών,
αργιών (παραμονή 25ης  Μαρτίου, Μεγ.Πέμπτη, παραμονή Αγίου Πνεύματος, παραμονή
Κοίμησης της Θεοτόκου,  παραμονή 28ης Οκτωβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, παραμο-
νή Αγίων Αναργύρων, παραμονή Αγ.Χαραλάμπους)  και δύο (2) φορές τον χρόνο μετά από
συνεννόηση και υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.

 
Τα  εργαλεία  (βούρτσες,  σκούπες,  καρότσια  συλλογής  απορριμμάτων  κτλ)  και  τα  υλικά
ασπρίσματος-βαψίματος,   για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 
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Να εργάζεται εντός  συγκεκριμένων ωραρίων  για την αποφυγή όχλησης στην χερσαία λιμενινή
ζώνη.

(Πιθανόν η έναρξη και η λήξη των κατωτέρω ωραρίων να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια
της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, αλλά πάντα σύμφωνα
με  την  συχνότητα  που  περιγράφεται  στην  Προγραμματική  Σύμβαση  με  το  Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Σύρου):

Περίοδος Υψηλής
Επισκεψιμότητας

Περίοδος Μέσης
Επισκεψιμότητας

Περίοδος Χαμηλής
Επισκεψιμότητας

Ιούνιος , Ιούλιος &
Αύγουστος

Μάρτιος,
Απρίλιος, Μάιος,
Σεπτέμβριος &

Οκτώβριος

Ιανουάριος,
Φεβρουάριος,
Νοέμβριος &
Δεκέμβριος

Δευτέρα
07:00-12:00 &

17:00-20:00
08:00-14:00 &

16:00-18:00

Τρίτη
07:00-12:00 &

17:00-20:00

Τετάρτη
07:00-12:00 &

17:00-20:00

Πέμπτη
07:00-12:00 &

17:00-20:00
08:00-14:00 &

16:00-18:00

Παρασκευή
07:00-12:00 &

17:00-20:00
08:00-14:00 &

16:00-18:00

Σάββατο
07:00-12:00 &

17:00-20:00
08:00-14:00 &

16:00-18:00

Κυριακή
07:00-12:00 &
 17:00-20:00

Να τηρεί βιβλίο εργασιών σε ημερήσια βάση, το οποίο θα συνυπογράφεται καθημερινά από τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας. Το εν λόγω βιβλίο θα
παραδίδεται στην  Επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας για τη Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των
εργασιών.

Σε επιβάρυνση του ιδίου με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας.

Να διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας, χειρωνακτικά εργαλεία
(βούρτσες,  σκούπες,  καρότσια  συλλογής  απορριμμάτων  κτλ)  και  τα  υλικά  ασπρίσματος-
βαψίματος,   για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου θα καλυφθεί από
τον ανάδοχο. 

Τα  υλικά  καθαριότητας,  όπως  σακούλες  σκουπιδιών,  σαπούνι  για  τις  τουαλέτες,  χαρτί
καθαριότητας, διατίθενται από την Υπηρεσία του Δήμου Κέας.
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πέραν  των  παραπάνω  αναγκαίων  εργαλείων,  θα  περιλαμβάνει  είδη  ένδυσης,  όπως  φόρμα
εργασίας, γιλέκο φωσφορίζον, αδιάβροχη επένδυση για τις άσχημες καιρικές συνθήκες, γάντια
προστασίας,  γυαλιά  προστασίας  και  ό,τι  προβλέπεται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  (ΚΥΑ
53361/2006 όπως ισχύει) και σύμφωνα με τις αρ.πρ.: 5.25552/5.19913/16/10/2015 οδηγίες, του
Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης.

Να  ασφαλίσει  το  προσωπικό  του  στο  ΙΚΑ,  (σε  περίπτωση  που  απασχολήσει  προσωπικό), να
παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και
παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου. να διαθέτει
το ανάλογο προσωπικό  (σε περίπτωση που δεν είναι αυτοαπασχολούμενος)  και τον αντίστοιχο
εξοπλισμό, ο οποίος 

Να  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση,  όλα  τα  υλικά  και  μέσα  οποιασδήποτε  φύσεως,
περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δήμου. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται
από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεων
λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο.

Να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη όλων των κοινωφελών
και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη υπηρεσία για την πρόληψη
ζημιών  ή  διακοπής  της  λειτουργίας  των.  Ζημιές  που  έγιναν  από  αμέλεια  του  αναδόχου,
επανορθώνονται  αμέσως από  τον  ίδιο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση η  αποκατάσταση των  ζημιών,
γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.

Να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση υπηρεσίας από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται
από τον εργοδότη για την εκτέλεση υπηρεσιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή
εξαιρέθηκαν  αργότερα και  νόμιμα  απ`  αυτήν  καθώς επίσης  και  στο  προσωπικό αυτού ή  του
εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο
εργασίας του.

Να  προφυλάσσει  και  να  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση,  όπως  δέντρα,  θάμνους  και
καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ` όσον η βλάστηση αυτή δεν
παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος
για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που θα προκληθεί
από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κλπ.     

Το  διάστημα  που  αφορά  η  σύμβαση είναι  για ένα  (1)  έτος και  ξεκινά  από την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  δέκα  πέντε  χιλιάδων
εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ  (15.970,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%),  εκ των
οποίων τα  10.870,00 € θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό έτους  2019 του Δήμου μας στον
οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση και συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6279.0020 και το
ποσό των  5.100,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους  2020,
βάση της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Λιμενικό ταμείο Σύρου.
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Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, του Ν. 4412.2016
και του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. 

2 . Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς  Χ Λ Ζ  Κ ο ρ η σ σ ί α ς  -  Γ ι α λ ι σ κ α ρ ί ο υ  -  Β ο υ ρ κ α ρ ί ο υ   Δ ή μ ο υ
Κ έ α ς  γ ι α  τ ο  έ τ ο ς  2 0 1 9 - 2 0 2 0

Ανάλυση Δαπανών 
  
Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: 
 
(Α) Τις  πάσης  φύσεως  νόμιμες  αποδοχές  ενός (1) απασχολούμενου  (  πλήρους  και  εκ
περιτροπής απασχόλησης) 
 
Για τις δαπάνες μισθοδοσίας έχει ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με την οικ. 4241/127/30.1.19 απόφαση Υπ..Εργ.
Κοιν.ασφ.& Κοιν.Αλληλ.,  το ανώτατο ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη: 37,75€.

Επίσης  έχει ληφθεί υπόψη το ω  ρομίσθιο 6ης μέρας   (Σάββατο)   προσαυξημένο κατά (+30%), το ω  ρομίσθιο  
Κ  υριακής   προσαυξημένο  κατά  (+75%),  τ ο  δ ώ ρ ο  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ
π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  Δ ώ ρ ο  Π ά σ χ α  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  ε π ί δ ο μ α  α δ ε ί α ς  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς )  και το κόστος αντικαταστάτη.

Επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο απασχολούμενος λόγω δραστηριότητας υπάγεται στο πακέτο
ασφαλιστικής  κάλυψης  που  περιλαμβάνει  ασφαλιστικές  εισφορές  εργοδότη  (27,21%), ασφαλιστικές
εισφορές ασφαλισμένου (19,45%).

(Β) Το  ποσοστό  διοικητικού  κόστους  παροχής  των  υπηρεσιών  του  αναδόχου,  των  αναλώσιμων,  του
εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22. 

Ως  αναλώσιμα  θεωρούνται  η  δαπάνη  προμήθειας  τεχνικού  εξοπλισμού  (εργαλεία,  μέσα  ατομικής
προστασίας,  κλπ.)  καθώς και η δαπάνη για τη συντήρηση εξοπλισμού.

Π Ρ Ο Ϋ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)*

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(€)
1 Δαπάνες μισθοδοσίας-

Ημερομίσθιο  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  
( π λ ή ρ ο υ ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  )

166 67,46 11.198,36

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
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2 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των ανα-
λώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22  (15%)

1.680,67

ΣΥΝΟΛΟ 12.879,03
ΦΠΑ 24%  3.090,97

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 15.970,00

* έ χ ε ι  λ η φ θ ε ί  υ π ό ψ η  τ ο   α ν ώ τ ε ρ ο  η μ ε ρ ο μ ί σ θ ι ο  τ ο υ  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η ,  ο ι

α σ φ α λ ι σ τ ι κ έ ς  ε ι σ φ ο ρ έ ς  ( τ ο υ  ε ρ γ ο δ ό τ η  κ α ι  τ ο υ  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ) ,  τ ο  δ ώ ρ ο

Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  Δ ώ ρ ο

Π ά σ χ α  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  ε π ί δ ο μ α  α δ ε ί α ς

( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  ω      ρ ο μ ί σ θ ι ο  6 η ς  μ έ ρ α ς  

( Σ ά β β α τ ο )   π ρ ο σ α υ ξ η μ έ ν ο  κ α τ ά  ( + 3 0 % ) ,  τ ο  ω      ρ ο μ ί σ θ ι ο        Κ      υ ρ ι α κ ή ς  

π ρ ο σ α υ ξ η μ έ ν ο  κ α τ ά  ( + 7 5 % ) ,  τ ο  κ ό σ τ ο ς  α ν τ ι κ α τ α σ τ ά τ η ,   τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

π ο υ  α π α σ χ ο λ ε ί τ α ι  γ ι α  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς .

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στον  ευπρεπισμό  κοινόχρηστων  χώρων  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα
Κορησσίας  –  Γιαλισκαρίου  –  Βουρκαρίου,  Δήμου  Κέας,   με  σκοπό  την  συντήρηση  της
καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας αυτών λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του νησιού και
της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ  (15.970,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (24%),  εκ των οποίων τα 10.870,00 € θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό έτους  2019
του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση και συγκεκριμένα στον ΚΑ
70.6279.0020 και  το  ποσό  των  5.100,00  € θα  διατεθεί  από  τον  αντίστοιχο  κωδικό  του
προϋπολογισμού έτους 2020, βάση της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος
με το Λιμενικό ταμείο Σύρου.

Χρονική Διάρκεια:  Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος και ξεκινά από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μέχρι  το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075
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λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

Η  Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων
ποσού  έως  εκατόν  είκοσι  χιλιάδων  (120.000)  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το
χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

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

 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)

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

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

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

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

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115)

“Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις , 
 του ν.  3861/2010 (Α’ 112)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες
διατάξεις.”

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

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

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

 του π.δ  28/2015 (Α'  34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

https://www.e-dimos.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-2/
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 του Ν.4555/2018 (Α' 133) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

 της  με  αρ.  57654  (Β’ 1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 του Ν.4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”,

Οι  εκδοθείσες  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  λοιπές  (πλην  των  ήδη  αναφερομένων)  κανονιστικές
διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω. 

Οι  σχετικοί  ισχύοντες  Νόμοι,  Προεδρικά  Διατάγματα  και  Υπουργικές  Αποφάσεις  που  αφορούν  το
Περιβάλλον  και  την  Διαχείριση  Στερεών  Αποβλήτων  γενικότερα,  έστω  και  αν  δεν  αναφέρονται  ρητά
παραπάνω. 

Οι πιστώσεις που βαρύνουν  τον  οικείο  προϋπολογισμός έτους  2019 του Δήμου Κέας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της αξίας
της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Κατατίθεται υπό μορφή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος ή από το
Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή   παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Συντάσσεται  κατά  τον  ισχύοντα  τύπο  του
δημοσίου.  

Η  εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο μετά  την  ολοκλήρωση και  της
τελευταίας παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5:   ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με
την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται
έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο  ανάδοχος.  Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι
παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που
διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
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αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά
την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  απόφαση.  Το πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την  απόρριψή  του,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί
αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

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.

ΑΡΘΡΟ 7:  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Το  ύψος  του  συμβατικού  τιμήματος  δεν  υπόκειται  σε  καμία  αναπροσαρμογή  σε  όλη  τη  διάρκεια  της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται εκ του νόμου, εκτός του ΦΠΑ με τον
οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργάνωση που θα του εξασφαλίζει συνεχώς
την απόλυτη υποστήριξη της υπηρεσίας.  

Τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, τα διαθέτει ο ανάδοχος, ο οποίος με ευθύνη και
δαπάνες του θα τα φυλάσσει, θα τα συντηρεί και θα τα μετακινεί στους χώρους εργασίας.  

ΑΡΘΡΟ 1  0  :  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Ο ανάδοχος,  σε  περίπτωση που απασχολεί  προσωπικό,  είναι  υποχρεωμένος  να χρησιμοποιεί  κατάλληλο
εργατικό προσωπικό, ενδεδυμένο με την ενδυμασία που περιγράφεται στην παρούσα Μελέτη. 
Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν φωσφορούχα γιλέκα καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας τους
και ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί
και για την προστασία της υγείας του. 

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας  αμείβεται και ασφαλίζεται
αποκλειστικά  από  τον  ανάδοχο.  Απαγορεύεται  ρητά  η  απασχόληση  ανασφάλιστου  προσωπικού.  Σε
περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, θεωρημένη από
τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
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ΑΡΘΡΟ 1  1  :  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Ο Ανάδοχος οφείλει ‐ με μέριμνα και δαπάνη του ‐ να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν
κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με
τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας (Ν.Δ. 400/1970, Π.Δ. 118/1985 κλπ.), όπως ισχύει κατά την ημέρα
σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Ομοίως  οφείλει  να  έχει  υπόψη  του  την  περί  ασφαλίσεων  Νομοθεσία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  να
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις
και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά
υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα. 

Οι ασφαλίσεις περιλαμβάνουν:  

Ασφάλιση του προσωπικού (σε περίπτωση που θα απασχολήσει)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει  ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και κάθε άλλο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο το
σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα
Νομοθεσία.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

Με  την  ασφάλιση  αυτή  θα  καλύπτεται  η  "ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ"  του  Αναδόχου  έναντι  Τρίτων  και  οι
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο,
ψυχική  οδύνη  ή  ηθική  βλάβη  και  για  υλικές  ζημιές  σε  πράγματα,  ακίνητα  ή  κινητά  ή  και  ζώα,  που
προξενούνται  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης.  Θα  καλύπτονται  επίσης  και  ζημιές  σε  όμορες
ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

Διάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή της
υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 1  2  : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ   

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε δαπάνη αποκατάστασης ζημιών και φθορών που ενδεχομένως θα προκαλέσει
από υπαιτιότητα ή και από απλή αμέλεια υπάλληλός του κατά την διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού του
αντικειμένου. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την ευθύνη της φύλαξης του τεχνικού εξοπλισμού και των εργαλείων του και δεν
δικαιούται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον Δήμο Κέας αποζημίωση για τυχόν ζημία ή
ολική απώλεια τεχνικού εξοπλισμού και εργαλείων, ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Ο  Δήμος,  σε  περίπτωση  που  διαπιστώσει  πλημμελή  εκτέλεση  των  εργασιών,  δύναται  να  επιβάλλει
βελτιώσεις και αλλαγές ωραρίων, προσωπικού και προγραμμάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 1  3  : ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση και από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται με Ειδική
Πρόσκληση του Δήμου Κέας μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας  να συμμορφωθεί  προς
τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι  πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 

Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, η
τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών. 

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του
αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. 

Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας. 

Ο  έκπτωτος  ανάδοχος  στερείται  του  δικαιώματος  να  αναλάβει  με  οποιοδήποτε  τρόπο  την  εκτέλεση
δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, εργασιών, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.  

ΑΡΘΡΟ   1  4  : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της  εργασίας  επιλύονται  κατά τις  διατάξεις  του
Ν.4412/2016.

Κέα, 31/05/2019
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κέα, 31/05/2019
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα  Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         
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                                                                                            Αθήνα 29/05/2019

                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:    0000

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                         
………………………………………………………………………………………
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 84002
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

       ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2288360023-2288360015
Fax: 2288022811
Email: i.athanasopoulou@kea.gr. texniki@kea.gr

                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
                                                                                                                     

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ

                                                             

                  
                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την  Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (ΧΖΛ) Δήμου Κέας για το έτος 2019-20 για τη κάλυψη των

αναγκών των υπηρεσιών του ΔΉΜΟΥ, προϋπολογισμού 15.970,00 € (δεκαπέντε χιλιάδων,

ενιακοσίων εβδομήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                          

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

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

mailto:I.athanasopoulou@kea.gr
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2. Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση

της  Δημοκρατίας  –  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής

λειτουργίας των Ο.Τ.Α» [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

3. 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 (άρθρο 43 Ν.4605/2019,  Ν.4608/19, Ν.4609/19)

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

και ισχύει. 

6. 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. 

7.  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. 

8.  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. 

9. 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. 

10.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  κ.λ.π.»  (ΦΕΚ  74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11.  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. 

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 
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14. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

15.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 

16. 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

17. του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α

115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

18.  του  άρθρου  39  του  Ν.4488/2017  “Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  Δημοσίου  και  λοιπές

ασφαλιστικές  διατάξεις,  ενίσχυση  της  προστασίας  των εργαζομένων,  δικαιώματα  ατόμων με

αναπηρίες και άλλες διατάξεις.”

19. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005041664

20. Το με αριθμό 2364/2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη

21. Την με αριθμό 409/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΠΓΟΩΕΔ-ΒΑΙ 

22. Την με αριθμό ...../2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:..........) με την οποία

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

υπηρεσία  με τίτλο «Καθαριότητα ΧΖΛ Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου Δήμου Κέας

για το έτος 2019-20»

23.Τις  ανάγκες  του  Δήμου  για  την  παροχή  υπηρεσίας  Καθαριότητα  ΧΖΛ  Κορησσίας-

Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το έτος 2019-20

24.Οι  εκδοθείσες  σε  εκτέλεση  των ανωτέρω νόμων λοιπές  (πλην  των  ήδη  αναφερομένων)

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου,

π.δ.,  υπουργικής  απόφασης,  κ.λ.π.)  που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  παρούσας

σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

                                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό  διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης

την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά  βάσει  τιμής  για  την

ανάδειξη  αναδόχου  για  την  παροχή  υπηρεσίας  καθαριότητας  ΧΖΛ  Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-

Βουρκαρίου  Δήμου  Κέας  για  το  έτος  2019-20, προϋπολογισμού  15.970,00 € (δεκαπέντε

χιλιάδων,  ενιακοσίων  εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (24%),  εκ  των

οποίων τα 10.870,00 € θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου μας στον
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οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση και συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6279.0020 και

το ποσό των  5.100,00 € θα διατεθεί  από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους

2020, βάσ  ει   της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Λιμενικό ταμείο  

Σύρου.

Προσφορές γίνονται δεκτές  για το  σύνολο    των εργασιών    της υπηρεσίας “Καθαριότητα ΧΖΛ

Δήμου Κέας για το έτος 2019-20”.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ημερομίσθιο  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  
( π λ ή ρ ο υ ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  )

166

2 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του
αναδόχου, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο

22  (15%)

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Κέας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί,  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του Δήμου ,  ……………………...
2019 και ώρα .............. στο κτίριο του Δήμου Κέας, στην Ιουλίδα, Τ.Κ. 84002.

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να υποβάλουν ενώπιον  της επιτροπής  ή  να αποστείλουν τις
έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Αυτοτελές τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  του Δήμου Κέας,  το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της
ημέρας  διενέργειας  του διαγωνισμού,  δηλαδή την ………............... 2019 και  ώρα ………...
Προσφορά που κατατίθεται  μετά την ώρα αυτή είναι  εκπρόθεσμη,  κρίνεται  απαράδεκτη και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο
Δήμο Κέας, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη
ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’»
2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’»
3. ΕΝΤΥΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»
4. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’»

Κανένας  υποψήφιος  δε  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση,  να  επικαλεστεί  προφορικές

απαντήσεις  εκ  μέρους  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  σχετικά  με  τους  όρους  του  παρόντος

διαγωνισμού. 
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Επισημαίνεται  ότι  οι  διευκρινίσεις επί  των  τιθέμενων  ερωτημάτων  και  πρόσθετων

πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους

της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο

τέσσερις  (4)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  που  ορίζεται  για  την

παραλαβή των προσφορών.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  επαναπροκήρυξης  του  διαγωνισμού  με

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης

του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω υπηρεσίας σε κάθε στάδιο της

διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από

τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ  ονόματος τους,  τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και  η

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. 

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.kea.gr. 

3.  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜΔΗΣ)

4. στον Εθνικό τύπο 

Η  διάθεση  των  τευχών  του  διαγωνισμού  γίνεται  ατελώς  από  την  αναθέτουσα  αρχή.  Οι

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και

εφόσον  διαπιστώσουν  οποιαδήποτε  παράληψη  να  το  γνωρίσουν  εγγράφως  Δήμο  και  να

ζητήσουν  νέο  πλήρες  αντίγραφο.  Προσφυγές  κατά  της  νομιμότητας  της  διαδικασίας

διαγωνισμού  με  το  αιτιολογικό  της  μη  πληρότητας  του  παραληφθέντος  αντιγράφου  της

Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τυχόν  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  Διακήρυξης  παρέχονται  από  το  Τμήμα

Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ: 2288360023, υπεύθυνη:

Ιωάννα  Αθανασοπούλου  Email:   i  .athanasopoulou@kea.gr  ,  και  από  το   Αυτοτελές  Τμήμα

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος,  υπεύθυνη:Δήμητρα Δεμένεγα  Email:  texniki  @kea.gr  .

Συνοπτικά Στοιχεία

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Κ.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

   ΠΟΣΟΝ           Φ.Π.Α  

90910000-9 Υπηρεσίες

καθαρισμού 
70.6279.0020 12.879,03  3.090,97

mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
http://www.kea.gr/
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
…../…../2019

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιουλίδα Κέας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Καθαριότητας ΧΖΛ Κορησσίας-
Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το 
έτος 2019-20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.970,00 €

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 Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1)

έτος
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ -0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  ( 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.)

- Κράτηση  ύψους  0,02%  υπέρ  του

Δημοσίου

- Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  (Επί

της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά  την  πληρωμή  παρακρατείται  ο
προβλεπόμενος  φόρος  εισοδήματος  επί  της
καθαρής συμβατικής αξίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                               
ΑΡΘΡΟ 3Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4Ο ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ  5o ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 7Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8Ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 9Ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10Ο ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 10Α ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 11Ο  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟ12Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ13Ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ14Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ15Ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ16Ο ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 17Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   
ΑΡΘΡΟ18Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 19Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

                           

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Ανήκει στη διακήρυξη με  αριθμό …….../………....2019)                                  

                                         

ΑΡΘΡΟ 1  ο  : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ            

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού

Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο

αντικείμενο της παρούσης. 

(β)  ενώσεις  προσφερόντων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  εφόσον  δραστηριοποιούνται

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης 

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης 

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο

της παρούσης 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λάβουν  ορισμένη  νομική  μορφή

προκειμένου  να  υποβάλουν  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία  υποχρεούται  να

πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  ο  διαγωνισμός  εφόσον  η  λήψη  ορισμένης  νομικής

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2  ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν  επί

αποδείξει, έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο   του

Δήμου,  το  αργότερο  μέχρι  και  την  προηγούμενη της  ημέρας  διενέργειας  του

διαγωνισμού δηλαδή την …... /…... / 2019 και ώρα .......... στο κτίριο του Δήμου Κέας,

στην Ιουλίδα, Τ.Κ. 84002.

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία

είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

ΑΡΘΡΟ  3  ο  :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 
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Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το

αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας

διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει  κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από

αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,  στην οποία ο προσφέρων αναφέρει  τα  πλήρη

στοιχεία  επικοινωνίας  του.  Σε  περίπτωση  που  κατά  τα  στάδια  διενέργειας  του

διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω

αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία

περίπτωση,  ο  εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει  κατά το στάδιο  του

διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό

εκπροσώπησης. 

Αvτιπρoσφoρές  και  εναλλακτικές  προσφορές,  δεν  γίvovται  δεκτές  σε  κανένα  στάδιο  του

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα

συμφέροντά του,  ο  προσφέρων οφείλει  να  σημειώνει  επ’  αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των

πληροφοριών  οι  λοιποί  διαγωνιζόμενοι.  Η  Υπηρεσία  δεν  αποκαλύπτει  πληροφορίες  που του

έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον

ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή

εμπορικού απορρήτου,  στη σχετική δήλωσή του,  αναφέρει  ρητά όλες  τις  σχετικές  διατάξεις

νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης

πληροφορίας.  Το  δικαίωμα  πρόσβασης  στα  έγγραφα  των  προσφορών  άλλων  οικονομικών

φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015. 

Στις  περιπτώσεις  που  με  την  αίτηση  συμμετοχής  ή  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014

(Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας

σύναψης της σύμβασης.

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

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα

συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην
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ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

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

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

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.

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 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.».

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 ελληνική.

Οι  προσφορές  θα  υποβάλλονται  και  μέσα  σε  καλά  σφραγισμέvo  φάκελο  (κυρίως

φάκελος), στov  oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:   

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.
δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      

προθεσμίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

                                     

 Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής : 

α.Χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος,  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  ο  οποίος  περιέχει  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  4  του  παρόντος

παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16). 
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β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος

περιέχει  τα  έγγραφα  και  στοιχεία  που  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  άρθρο  6 του  παρόντος

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) .

γ.  Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο

οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο

άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) .

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

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης -

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς

στην οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των κρατών -  μελών της

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -

πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,  για την καταπολέμηση της

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης  -  πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της

22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  όπως

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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
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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.

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
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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, 

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
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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 5  ο  : ΔΙ  ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία

από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την υποβολή

της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  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 και Δ),  ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),

ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA A)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές

πληροφορίες  που  απαιτούνται  από  τη  διακήρυξη  και  τα  σχετικά  πεδία  του. Το ανωτέρω

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται και υποβάλλεται από

τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί       

Σημείωση (1): Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ 

Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με  μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που

είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και  ότι ο οικονομικός φορέας  δεν

βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης 

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  για  την  εφαρμογή του  παρόντος  άρθρου,

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει  από το ισχύον καταστατικό ή το

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή
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το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σημείωση (2):Χρόνος υπογραφής του ΤΕΥΔ 

Το  ΤΕΥΔ  κατά  περίπτωση  μπορεί  να  υπογράφεται έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών «η αιτήσεων συμμετοχής».

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς περιέχεται:

1.Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (Α΄75),  στην  οποία  ο

προσφέρων δηλώνει ότι : 

α)  Έλαβε  γνώση  ότι   αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  τους  όρους  και  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν

σύμφωνα με τη μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και

τις υποδείξεις τις αρμόδιας υπηρεσίας.

γ) διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας, χειρωνακτικά εργαλεία π.χ.

βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα,  βενζινοκίνητο φυσητήρα, ψεκαστήρα για ασβέστωμα,

σκούπες, φαράσια, χειραμαξίδια, αναλώσιμα υλικά και τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ο οποίος πέραν

των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαμβάνει είδη ένδυσης, όπως φόρμα εργασίας,

γιλέκο  φωσφορίζον,  αδιάβροχη  επένδυση  για  τις  άσχημες  καιρικές  συνθήκες,  γάντια

προστασίας,  γυαλιά  προστασίας  και  ό,τι  προβλέπεται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  (ΚΥΑ

53361/2006 όπως ισχύει) και σύμφωνα με τις αρ.πρ.: 5.25552/5.19913/16/10/2015 οδηγίες,

του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης.

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής  προσφοράς  δεν πρέπει  σε καμία  περίπτωση να

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση  από  τους

συμμετέχοντες του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ’         
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Οι  τιμές  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  το  σύνολο  των  επιβαρύνσεων  (νόμιμες  κρατήσεις  και

εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο  φάκελο  της  Οικονομικής  προσφοράς  τοποθετούνται  επί  ποινή  αποκλεισμού  μόνο  τα

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Σε  περίπτωση που  αναφέρεται  εσφαλμένος  Φ.Π.Α.  αυτός  θα  διορθώνεται  από  την  αρμόδια

Επιτροπή.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία

θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». 

Εάν έχει  παραλειφθεί  η  αναγραφή τιμής,  ακόμη και  αν  δεν  υπάρχει  η  ένδειξη  «ΔΩΡΕΑΝ»,

θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι),

επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους  (χωριστό

κεφάλαιο της προσφοράς τους) εκτός των άλλων, τα εξής:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις  πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές

αυτών των εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

ζ) εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους,

η)  εύλογο ποσοστό κόστους αναλωσίμων,

θ) εύλογο ποσοστό κέρδους 

ι) τις νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις

Επιπροσθέτως,  υποχρεούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  αντίγραφο  της

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι.
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Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν, κατά περί-

πτωση, ακόμα και αυτοαπασχολούμενοι.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 120 ημερών  από την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. «Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος

ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται

με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  εφόσον  η  εκτέλεση  της  σύμβασης  εξυπηρετεί  το  δημόσιο

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.» 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η  οικονομική  επιτροπή   διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητά  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα

χαμηλές για το αντικείμενο της υπηρεσίας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα

στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με

όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  KAI  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.  Η  αποσφράγιση  των  πρoσφoρώv  γίνεται  δημόσια,  από  το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο

διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  της  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  αυτού  (Επιτροπή),

παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων

που υποβλήθηκαν από αυτούς . 

2.  Η Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  πρoσφoρώv  την

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά"

και "Οικονομική Προσφορά". 

Αποσφραγίζεται  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  μονογράφονται  τα

δικαιολογητικά συμμετοχής. 
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Ελέγχεται  η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα

προβλέπονται  στη  διακήρυξη.  Σε  περίπτωση  που  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  δε  γίνουν

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

Για  τις  προσφορές,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έγιναν  αποδεκτά,

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται  κατά το στάδιο  αυτό και  η τεχνική

προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus). 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Οι  φάκελοι  των  oικovoμικώv  πρoσφoρώv  αποσφραγίζονται  μετά  την  ολοκλήρωση  της

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά

την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών,  δεν

απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης

απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει  παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων

μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

Αυτοί  που  δικαιούνται  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο  διαγωνισμό,  καθώς επίσης  και  των τιμών που

προσφέρθηκαν.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  καταχώριση  σε  πρακτικό  α)  όσων  υπέβαλαν

προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του

ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου

αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.

Η  κατακύρωση  γίνεται  τελικά  στον  προμηθευτή  (ή  στον  πάροχο  σε  περίπτωση  ανάθεσης

υπηρεσιών)  με τη χαμηλότερη τιμή εκ  των προμηθευτών (ή των παρόχων) 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).

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  μία  (1)  απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής. 
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Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης

προσωρινού αναδόχου, «μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και

αξιολόγησης των προσφορών», σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

ΑΡΘΡΟ 9Ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Αναθέτουσα Αρχή

(Οικονομική Επιτροπή)  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας,

δέκα(10) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,   τα

αναφερόμενα  παρακάτω  δικαιολογητικά όπως  αυτά  προβλέπονται  στο  άρθρο  80  του  Ν.

4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται

στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την

υποβολή  του,  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.

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.
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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 τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του,

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 τους

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

εργάσιμες  μέρες  πριν  από  την  υποβολή  του, 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.

 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθ  εί   έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες  

πριν από την υποβολή τους, 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 
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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). 

• 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:
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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 μετάφραση.  

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)Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή του

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

με την έκδοση του πιστοποιητικού.

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

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα(10) ημερών,

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν ,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. 
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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 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.

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  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.

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.

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 .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 .

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :
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α. Κατακύρωση της υπηρεσίας,

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

και 106 του Ν.4412/16.

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για

τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 10Α: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  – ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα  η από την συντέλεση της παράλειψης.Η ένσταση κατά της

διακήρυξης  ή  της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του

χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  ή την αποστολή της

πρόσκλησης, κατά περίπτωση, µέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για  τον  υπολογισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών».

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα µε τα

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της

ένστασης  η  οποία  µπορεί  να  γίνει  και  µε  ηλεκτρονικά  μέσα  σύμφωνα  µε  το  άρθρο  376

παράγραφος  11.  Στην  περίπτωση της  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης  ή  της  πρόσκλησης  η

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη

της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή

παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον

διοικητικό όργανο.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης

της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας

αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων

βοηθημάτων του παρόντος. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από

γενική  διάταξη  ενδικοφανής  προσφυγή  ή  ειδική  προσφυγή  νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄

8).»

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

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

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί

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

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση

σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  προσκομίζοντας  την  προβλεπόμενη  εγγύηση  καλής

εκτέλεσης.

Η  Υπηρεσία  συμπληρώνει  στο  κείμενο  του  συμφωνητικού  τα  στοιχεία  της  προσφοράς  του

προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. 

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, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως

χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και  για ένα (1) έτος.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το

δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16

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

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

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

άρθρο 202 του Ν.4412/16:

α. εκτελέστηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες της σύμβασης,

β. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις

ή εκπτώσεις,

γ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

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

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

πληρωμής και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. 

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

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

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

αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει

ληφθεί  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την  απόρριψή  του,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει

συντελεσθεί αυτοδίκαια.
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Η  εξόφληση  του  τιμολογίου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο

Ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ.  6  του  άρθρου  36  του  ν.

4412/2016

γ) 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%

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου

εισοδήματος .

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. 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 του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος

δεν  προσέλθει  να   υπογράψει  σύμβαση  ,μέσα  στη  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική

πρόσκληση)
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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,

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την

σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,

επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  (ήτοι  του  Δημοτικού  Συμβουλίου)

ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της

σύμβασης.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το δημοτικό συμβούλιο 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.
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ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά  « ή χρηματοδοτικά» « ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά

την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)»

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. Σε

περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και

τον  όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  μελών  της  ένωσης  ή  της

κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης :

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό

πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72

του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  του  Ν.4412/16,  η  οποία

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί

του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α..

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

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του

αναδόχου.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η  εγγύηση  πρέπει  να  προβλέπει  ότι,  σε  περίπτωση  κατάπτωσής  της,  το  οφειλόμενο  ποσό

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Κατά  τα  λοιπά,  αναφορικά  με  τις  εγγυήσεις,  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  72  του

Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ  18ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ   ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις  κατ΄

εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή

των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του

φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  (30)  ημερών  από  την

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει

το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στις

περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα

(30) ημερών από την άσκησή της,  άλλως θεωρείται  ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  Κατά της

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν

κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η  προσφυγή  ή  αν

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν

ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της  απόφασης  μέχρι  αυτή  να

οριστικοποιηθεί.».

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η  παρούσα  σύμβαση διέπεται  από την Ελληνική και  Νομοθεσία  και  κάθε  διαφορά που θα

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών 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 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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. 

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 
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3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου 

Για  ό,τι  δεν  προβλέπεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη,  εφαρμόζονται  οι  του  Ν  4412/16

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

           

                                                                                          Ο  Δήμαρχος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

                             

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Ανήκει στη διακήρυξη  με αριθμό ……./…….2019)

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών,
που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και
για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι  συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.  Σε
περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α '
της  παραγράφου  1  του  άρθρου  72  του  Ν.4412/16,  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν
και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια
ισχύος  της  προσφοράς,  ήτοι  120  μέρες.  Μετά  τη  λήξη  και  του παραπάνω ανώτατου  ορίου
χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης
ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς
τους είτε  όχι.  Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται  με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ  2Ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  -  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ    ΔΑΠΑΝΗ -
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στον  ευπρεπισμό  κοινόχρηστων  χώρων  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα
Κορησσίας  –  Γιαλισκαρίου  –  Βουρκαρίου,  Δήμου  Κέας,   με  σκοπό  την  συντήρηση  της
καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας αυτών λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του νησιού
και της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των δέκα πέντε χιλιάδων ενιακοσίων εβδομήντα ευρώ  (15.970,00 €),  συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (24%), εκ των οποίων τα 10.870,00 € θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό έτους
2019 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση και συγκεκριμένα
στον ΚΑ 70.6279.0020 και το ποσό των 5.100,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο κωδικό
του προϋπολογισμού έτους 2020,  βάση της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο
Δήμος με το Λιμενικό ταμείο Σύρου.

Χρονική Διάρκεια:  Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος και ξεκινά από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

Η  Οικονομική Επιτροπή είναι  αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης απόφασης περί

τροποποίησης έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου   συμβάσεων  

ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. 

1.1. Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου

• Συχνότητα εργασιών του αναδόχου, κατά περίοδο:

ΥΨΗΛΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  (Ιούνιος,  Ιούλιος  &  Αύγουστος):  Οι  εργασίες  θα  εκτελούνται
καθημερινά (Από Δευτέρα έως και Κυριακή)

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Σεπτέμβριος & Οκτώβριος): Οι εργασίες θα
εκτελούνται τρεις φορές την εβδομάδα

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Νοέμβριος & Δεκέμβριος): Οι εργασίες θα
εκτελούνται μία φορά την εβδομάδα

 Περιγραφή εργασιών που θα εκτελούνται καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης:
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 καθαρισμός,  σκούπισμα  των  κοινόχρηστων  χώρων  (δρόμοι,  πλατείες,  μνημεία,  πεζο-
δρόμια) από πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώμα-
τα ζώων-πτηνών)

 καθαριότητα τουαλετών Κορησσίας και Βουρκαρίου (Καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμαν-
ση των λεκανών WC, των καλυμμάτων, των νιπτήρων και των επιτοίχιων πλακιδίων, άδεια-
σμα, καθάρισμα και πλύσιμο δοχείων χάρτου, απορριμμάτων κτλ, τοπικό καθάρισμα και
πλύσιμο των τοίχων, θυρών, καθρεπτών και χειρολαβών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα
όλων των δαπέδων) δύο φορές καθημερινά (πρωί και απόγευμα) τους μήνες που θα ερ-
γάζεται και απογεύματα.

 αποκομιδή των απορριμμάτων, από όλους του κάδους καθαριότητας (επίστυλους-δοχεία
απορριμμάτων -αλλαγή σακούλας  και  καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά όπου χρειάζε-
ται- στην χερσαία λιμενική ζώνη και την περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε είδους άχρη-
στων αντικειμένων.  -Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα
απομακρυνθούν με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου-. 

 Ευπρεπισμό (ασβέστωμα) των ρείθρων των πεζοδρομίων, των πλακόστρωτων σοκακιών
Κορησσίας και Βουρκαρίου, που θα γίνεται  τις παραμονές εθνικών και τοπικών εορτών,
αργιών (παραμονή 25ης  Μαρτίου, Μεγ.Πέμπτη, παραμονή Αγίου Πνεύματος, παραμονή
Κοίμησης της Θεοτόκου,  παραμονή 28ης Οκτωβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, παραμο-
νή Αγίων Αναργύρων, παραμονή Αγ.Χαραλάμπους)  και δύο (2) φορές τον χρόνο μετά από
συνεννόηση και υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα  εργαλεία  (βούρτσες,  σκούπες,  καρότσια  συλλογής  απορριμμάτων  κτλ)  και  τα  υλικά
ασπρίσματος-βαψίματος,   για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.

 
Τα  εργαλεία  (βούρτσες,  σκούπες,  καρότσια  συλλογής  απορριμμάτων  κτλ)  και  τα  υλικά
ασπρίσματος-βαψίματος,   για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 

Να εργάζεται εντός  συγκεκριμένων ωραρίων  για την αποφυγή όχλησης στην χερσαία λιμενινή
ζώνη.

(Πιθανόν η έναρξη και η λήξη των κατωτέρω ωραρίων να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια
της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, αλλά πάντα σύμφωνα
με  την  συχνότητα  που  περιγράφεται  στην  Προγραμματική  Σύμβαση  με  το  Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Σύρου):

Περίοδος Υψηλής
Επισκεψιμότητας

Περίοδος Μέσης
Επισκεψιμότητας

Περίοδος Χαμηλής
Επισκεψιμότητας

Ιούνιος , Ιούλιος &
Αύγουστος

Μάρτιος,
Απρίλιος, Μάιος,
Σεπτέμβριος &

Οκτώβριος

Ιανουάριος,
Φεβρουάριος,
Νοέμβριος &
Δεκέμβριος
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Δευτέρα
07:00-12:00 &

17:00-20:00
08:00-14:00 &

16:00-18:00

Τρίτη
07:00-12:00 &

17:00-20:00

Τετάρτη
07:00-12:00 &

17:00-20:00

Πέμπτη
07:00-12:00 &

17:00-20:00
08:00-14:00 &

16:00-18:00

Παρασκευή
07:00-12:00 &

17:00-20:00
08:00-14:00 &

16:00-18:00

Σάββατο
07:00-12:00 &

17:00-20:00
08:00-14:00 &

16:00-18:00

Κυριακή
07:00-12:00 &
 17:00-20:00

Να τηρεί βιβλίο εργασιών σε ημερήσια βάση, το οποίο θα συνυπογράφεται καθημερινά από τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας. Το εν λόγω βιβλίο θα
παραδίδεται στην  Επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας για τη Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των
εργασιών.

Σε επιβάρυνση του ιδίου με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας.

Να διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας, χειρωνακτικά εργαλεία
(βούρτσες,  σκούπες,  καρότσια  συλλογής  απορριμμάτων  κτλ)  και  τα  υλικά  ασπρίσματος-
βαψίματος,   για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου θα καλυφθεί από
τον ανάδοχο. 

Τα  υλικά  καθαριότητας,  όπως  σακούλες  σκουπιδιών,  σαπούνι  για  τις  τουαλέτες,  χαρτί
καθαριότητας, διατίθενται από την Υπηρεσία του Δήμου Κέας.

πέραν  των  παραπάνω  αναγκαίων  εργαλείων,  θα  περιλαμβάνει  είδη  ένδυσης,  όπως  φόρμα
εργασίας, γιλέκο φωσφορίζον, αδιάβροχη επένδυση για τις άσχημες καιρικές συνθήκες, γάντια
προστασίας,  γυαλιά  προστασίας  και  ό,τι  προβλέπεται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  (ΚΥΑ
53361/2006 όπως ισχύει) και σύμφωνα με τις αρ.πρ.: 5.25552/5.19913/16/10/2015 οδηγίες, του
Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης.

Να  ασφαλίσει  το  προσωπικό  του  στο  ΙΚΑ,  (σε  περίπτωση  που  απασχολήσει  προσωπικό), να
παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και
παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.να διαθέτει
το ανάλογο προσωπικό  (σε περίπτωση που δεν είναι αυτοαπασχολούμενος)  και τον αντίστοιχο
εξοπλισμό, ο οποίος 
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Να  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση,  όλα  τα  υλικά  και  μέσα  οποιασδήποτε  φύσεως,
περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δήμου. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται
από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεων
λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο.

Να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη όλων των κοινωφελών
και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη υπηρεσία για την πρόληψη
ζημιών  ή  διακοπής  της  λειτουργίας  των.  Ζημιές  που  έγιναν  από  αμέλεια  του  αναδόχου,
επανορθώνονται  αμέσως από  τον  ίδιο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση η  αποκατάσταση των  ζημιών,
γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.

Να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση υπηρεσίας από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται
από τον εργοδότη για την εκτέλεση υπηρεσιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή
εξαιρέθηκαν  αργότερα και  νόμιμα  απ`  αυτήν  καθώς επίσης  και  στο  προσωπικό αυτού ή  του
εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο
εργασίας του.

Να  προφυλάσσει  και  να  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση,  όπως  δέντρα,  θάμνους  και
καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ` όσον η βλάστηση αυτή δεν
παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος
για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που θα προκληθεί
από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κλπ.     

1.  2  . Ανάλυση Δαπανών   
  
Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: 
 
(Α) Τις  πάσης  φύσεως  νόμιμες  αποδοχές  ενός (1) απασχολούμενου  (  πλήρους  και  εκ
περιτροπής απασχόλησης) 
 
Για τις δαπάνες μισθοδοσίας έχει ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με την οικ. 4241/127/30.1.19 απόφαση Υπ..Εργ.
Κοιν.ασφ.& Κοιν.Αλληλ.,  το ανώτατο ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη: 37,75€.

Επίσης  έχει ληφθεί υπόψη το ω  ρομίσθιο 6ης μέρας   (Σάββατο)   προσαυξημένο κατά (+30%), το ω  ρομίσθιο  
Κ  υριακής   προσαυξημένο  κατά  (+75%),  τ ο  δ ώ ρ ο  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ
π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  Δ ώ ρ ο  Π ά σ χ α  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  ε π ί δ ο μ α  α δ ε ί α ς  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς )  και το κόστος αντικαταστάτη.

Επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο απασχολούμενος λόγω δραστηριότητας υπάγεται στο πακέτο
ασφαλιστικής  κάλυψης  που  περιλαμβάνει  ασφαλιστικές  εισφορές  εργοδότη  (27,21%), ασφαλιστικές
εισφορές ασφαλισμένου (19,45%).

(Β) Το  ποσοστό  διοικητικού  κόστους  παροχής  των  υπηρεσιών  του  αναδόχου,  των  αναλώσιμων,  του
εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22. 

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075
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Ως  αναλώσιμα  θεωρούνται  η  δαπάνη  προμήθειας  τεχνικού  εξοπλισμού  (εργαλεία,  μέσα  ατομικής
προστασίας,  κλπ.)  καθώς και η δαπάνη για τη συντήρηση εξοπλισμού.
                              

Π Ρ Ο Ϋ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)*

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(€)
1 Δαπάνες μισθοδοσίας-

Ημερομίσθιο  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  
( π λ ή ρ ο υ ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  )

166 67,46 11.198,36

2 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των ανα-
λώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22  (15%)

1.680,67

ΣΥΝΟΛΟ 12.879,03
ΦΠΑ 24%  3.090,97

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 15.970,00

* έ χ ε ι  λ η φ θ ε ί  υ π ό ψ η  τ ο   α ν ώ τ ε ρ ο  η μ ε ρ ο μ ί σ θ ι ο  τ ο υ  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η ,  ο ι

α σ φ α λ ι σ τ ι κ έ ς  ε ι σ φ ο ρ έ ς  ( τ ο υ  ε ρ γ ο δ ό τ η  κ α ι  τ ο υ  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ) ,  τ ο  δ ώ ρ ο

Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  Δ ώ ρ ο

Π ά σ χ α  ( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  ε π ί δ ο μ α  α δ ε ί α ς

( π λ ή ρ ο υ ς  κ α ι  ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ) ,  τ ο  ω      ρ ο μ ί σ θ ι ο  6 η ς  μ έ ρ α ς  

( Σ ά β β α τ ο )   π ρ ο σ α υ ξ η μ έ ν ο  κ α τ ά  ( + 3 0 % ) ,  τ ο  ω      ρ ο μ ί σ θ ι ο        Κ      υ ρ ι α κ ή ς  

π ρ ο σ α υ ξ η μ έ ν ο  κ α τ ά  ( + 7 5 % ) ,  τ ο  κ ό σ τ ο ς  α ν τ ι κ α τ α σ τ ά τ η ,   τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

π ο υ  α π α σ χ ο λ ε ί τ α ι  γ ι α  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»

(Ανήκει στη διακήρυξη με  αριθμό ……../……..2019)    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ       

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,   ……………………….

…………………………………………………………………………………………………

με  έδρα   ………………………………..……….  Οδός  …….………………………………..  αριθμός      Τ.Κ.

………………..   Τηλ. ……………………. Fax ……………….

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075
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αφού έλαβα γνώση της  υπ’αριθ.2362/2019  Μελέτης του Δήμου Κέας για την ανάθεση παροχής

υπηρεσιών  για  την  υπηρεσία  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΖΛ  ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ  -  ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ  -  ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2019-2020»,  υποβάλλω  την  παρούσα  προσφορά  και  δηλώνω  ότι

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ. ......./.......2019 διακήρυξης

και αναλαμβάνω την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρακάτω προσφερόμενες τιμές:

              

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)*

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(€)
1 Δαπάνες μισθοδοσίας-

Ημερομίσθιο  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  
( π λ ή ρ ο υ ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  )

166

2
Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους

παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των ανα-
λώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22  (15%)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
*Σε συνάρτηση με το προϋπολογισθέν κόστος μονάδας

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

Κέα, __ / __ / 2019

  Ο Προσφέρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ ΄»

(Ανήκει στη διακήρυξη με  αριθμό ……./……...2019)    

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
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Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 6144

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ, ΤΚ 84002

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ -ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ

- Τηλέφωνο: 2288360000

- 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): 90910000-9

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……]

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

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

http://www.kea.gr/
mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ   ̓    
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……]
[……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:

α) [……]

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

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

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

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς,  δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών. 

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

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας 

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

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

[…]

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

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

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

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

• δωροδοκία,·

• απάτη·

• τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες·

• νομιμοποίηση εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας·

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

[] Ναι [] Όχι
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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; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

[……][……][……][……]

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:

[……]
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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 ασφάλισης, 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 ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
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κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][……][……]

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

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

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι
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στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην 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 

[] Ναι [] Όχι
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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; 

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

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: 

[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), 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

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

[……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα--ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης-ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

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

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

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

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

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

 

ΚΕΑ, ...../...../2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ

   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,

-  το υπ’αριθ.2363/2019 Πρωτογενές Αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος  του  Δήμου  για  έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την  παροχή

υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ 2019-2020” προϋπολογισμού 15.970,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) με ΑΔΑΜ :19REQ005041664.
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-  την  με  αριθμό  2362/2019  μελέτη του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &

Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  για  την  παροχή  υπηρεσίας:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΖΛ  ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ  -

ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

-  ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ  -  ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2019-2020»,  προϋπολογισμού

15.970,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 2362/2019 μελέτη του

Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  που  αποτελούν

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Εγκρίνουμε  την  εκτέλεση  της  παροχής  υπηρεσίας:    «  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΖΛ  ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ  -

ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» με συνοπτικό διαγωνισμό.

Γ. Καθορίζουμε  τους  όρους του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-

2020», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 2362/2019 μελέτης του Αυτοτελούς

Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου,  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο

κομμάτι της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 74/2019
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 Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Δήμαρχος Κέας                       Τα μέλη

           Ιωάννης Ευαγγέλου                Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
(αναπληρωματικό μέλος)

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
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