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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 32ης/22.11.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019  και  ώρα  10:30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου  Κέας  στην  πλατεία  Ιουλίδας, ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.  5344/18-11-2019
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 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος     1.   Πατηνιώτη Μαρία
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Βουτσινάς Γεώργιος                  (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
5. Δεμένεγας Νικόλαος
6. Γροσομανίδη Παρασκευή

                         
   

         

  
 

            
          

   
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ  1ο :  Έγκριση  της  υπ΄αριθμ.723/08.11.2019  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  που
αφορά στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δη-
μήτρη Οικονόμου, αρμόδιου για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ανέφερε τα εξής:

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

αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018, “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει

αιτιολογημένα  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις  ”  . 

Τέλος, σύμφωνα με  άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή

λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα  που  ανήκουν  στην

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει

να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική  απόφασή  του  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της

αντίστοιχης επιτροπής.”

Η Δήμαρχος Κέας με την υπ΄αριθμ. 723/08-11-2019 (ΑΔΑ:  6ΦΩΥΩΕΔ-Φ9Β) απόφασή της

και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με τίτλο “Αρμοδιότητες
του  Δημάρχου”  και  ειδικά  την  παράγραφο  στην  οποία  αναφέρεται  ότι:  “Όταν  δημιουργείται
άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την
αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής”
2.  Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ.έτους 2019 και συγκεκριμένα
στον ΚΑ 00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»
3. Το γεγονός ότι προέκυψε μη προγραμματισμένη επίσκεψη του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου, αρμόδιου για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος,
την Παρασκευή 08/11/2019, προκειμένου να ενημερωθεί για τον Χ.Υ.Τ.Α. Κέας, τα προβλήματα
που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, καθώς και για όλα Τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχει
το νησί και χρειάζεται οικονομική στήριξη. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η
εν λόγω δαπάνη, ώστε να καλυφθούν έξοδα φιλοξενίας του Υφυπουργού.
4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής
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Ενέκρινε :

Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση στον κ. Ποδόγυρο Αντώνιο του Βασιλείου που εδρεύει
στην Ιουλίδα, με ΑΦΜ 141655480 και ΔΟΥ Κορωπίου, έναντι αμοιβής ποσού 39,00 € συμπ/νου
ΦΠΑ,  σε βάρος του Κ.Α.  00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα και
έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και  αντιπροσωπειών»,  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2019, ώστε να καλυφθούν έξοδα φιλοξενίας του Υφυπουργού.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

 την υπ΄αριθμ. 723/08-11-2019 (ΑΔΑ : 6ΦΩΥΩΕΔ-Φ9Β) απόφαση Δημάρχου

 την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2019  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ  00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα

και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ.  723/08-11-2019 (ΑΔΑ : 6ΦΩΥΩΕΔ-Φ9Β) απόφαση Δημάρχου, με θέμα

“Κατεπείγουσα  απευθείας  ανάθεση  για  την  κάλυψη  εξόδων  φιλοξενίας  του  Υφυπουργού

Περιβάλλοντος και  Ενέργειας  κ.  Δημήτρη Οικονόμου,  αρμόδιου για  θέματα χωροταξίας  και

αστικού περιβάλλοντος”.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑ 00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά

δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 151/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού δια-
γωνισμού  για  την  “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α -
Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ - Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -
Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ανέφερε τα εξής:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διατάξεων». 

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

Τεχνικές  Προδιαγραφές που  καθορίζουν  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  των  έργων,  των

υπηρεσιών ή των  αγαθών  και  συγκεκριμένα  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  και

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

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

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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έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Οι
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 18.11.2019  εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ το υπ’αριθ. 5335 Πρωτογενές Αίτημα του

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

και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν -

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

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

Κ Ε Α Σ ” προϋπολογισμού 67.179,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) και έλαβε ΑΔΑΜ :19REQ005877686.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να  Εγκρίνετε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  προμήθειας “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ -
Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν
Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”,  προϋπολογισμού  67.179,00  ευρώ  (με  το  ΦΠΑ),  όπως  αυτές
περιγράφονται  στην  με  αριθμό  5334/18.11.2019 μελέτη του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

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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Β. Να  Εγκρίνετε  την  εκτέλεση  της    προμήθειας   “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν -
Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ - Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ
Κ Ε Α Σ ” με συνοπτικό διαγωνισμό.
Γ. Να καθορίσετε τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την     προμήθεια   “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ -
Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν
Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”,  σύμφωνα  με  την  αναλυτική  διακήρυξη της  με  αριθμό
5334/18.11.2019 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του
Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 
Μ Ε Λ Ε Τ Η     

      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Κέας κατέχει 19 οχήματα-μηχανήματα έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται, παρακάτω:
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
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Επειδή ο Δήμος  Κέας  δεν  διαθέτει  συνεργείο επισκευής  οχημάτων,  ούτε το αναγκαίο  προσωπικό,  ούτε  την
τεχνογνωσία  για  κάθε  τύπο  οχήματος,  προβαίνει  στην  ανάθεση,  σε  κατάλληλα  συνεργεία  αυτοκινήτων-
βουλκανιζατέρ της προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών για την συντήρηση και  επισκευή των οχημάτων-
μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών), καθώς επίσης και όσα τυχόν
οχήματα-μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες απαιτείται η ανανέωση στόλου των
οχημάτων. 

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

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

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

1 ΚΗΥ 2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989
2 ΚΗΗ 4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010
3 ΚΗΙ 9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008
4 ΚΗΙ 1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000
5 ΚΗΙ 9892 FORD WF0XXXTTFX8D67404 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008
6 ΚΗΥ 6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999
7 ΚΗΥ 2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995
8 ΚΗΗ 4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013
9 ΚΗΙ 9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

10 ΚΗΙ 4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝ.)-ΠΥΡΟΣΒ. 1998
11 ΜΕ121490 HBM 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997
12 ΜΕ 62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001
13 ΜΕ 47438 CATERPILLAR 08Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995
14 ΜΕ 90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006
15 ΚΗΗ 6989 DODGE ZM39KT100SPS1842 ΦΟΡΤΗΓΟ 1993
16 ΚΗΗ 6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ 2002
17 KΗΥ2277 MERCEDES 385070-14-133016 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1994
18 ΚΗΗ 8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008
19 ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ 2014

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΤΟΣ 1ης 
ΑΔΕΙΑΣ
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Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών-ελαστικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων
έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών  επισκευής  και  συντήρησης)  θα  γίνονται
σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη και για ένα (1) έτος,  από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

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

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

                                                                                    
ΤΜΗΜΑ 1  : Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης) για οχήματα του
Δήμου Κέας

α.«Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής», εκτιμώμενης αξίας:
-για  τα  ανταλλακτικά,  13.579,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2019
20.6671.0005 με ποσό  10,00 και  τον αντίστοιχο Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2020 με ποσό
13.569,00.
-για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής,  5.600,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού
οικ.έτους  2019 20.6263.0005 με ποσό  10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2020 με ποσό 5.590,00.
                                                                                                               

Αρ.κυκλο-
φορίας

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

 
ΚΗΥ2277 MERCEDES 385070-14-133016 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1994

ΚΗΙ9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

ΚΗΥ2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995

ΚΗΗ4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013

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

β.«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής» εκτιμώμενης αξίας :
-για  τα  ανταλλακτικά,  8.500,00  και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2019
30.6671.0005 με ποσό  10,00 και  τον αντίστοιχο Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2020 με ποσό
8.490,00.
-για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής,  3.000,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού
οικ.έτους  2019 30.6263.0005 με ποσό  10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2020 με ποσό 2.990,00.

Αρ.κυκλο-
φορίας

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΚΗΥ6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1999

ΚΗΙ9892 FORD WF0XXXTTFXD67404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2008

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

ΚΗΙ1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2000
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KHH6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2002

ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)     2014

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

γ.«Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής» εκτιμώμενης αξίας:  

-για  τα  ανταλλακτικά,  9.000,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2019
30.6672.0004 με ποσό  10,00 και  τον αντίστοιχο Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2020 με ποσό
8.990,00.

-για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής,  4.500,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού
οικ.έτους  2019 30.6264.0004 με ποσό  10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2020 με ποσό 4.440,00.

                 

Αρ.κυκλο-
φορίας

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΜΕ62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001

ΜΕ47438 CATERPILLAR 09Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995

ΜΕ90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006

ΜΕ121490 ΗΒΜ 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997

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

δ.«Ανταλλακτικά  πυροσβεστικών οχημάτων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής» εκτιμώμενης
αξίας :

-για  τα  ανταλλακτικά,  6.500,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2019
70.6671.0005 με ποσό  10,00 και  τον αντίστοιχο Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2020 με ποσό
6.490,00
-για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής,  3.000,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού
οικ.έτους  2019 70.6263.0006 με ποσό  10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2020 με ποσό 2.990,00.

Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ  1ης
κυκλ.

ΚΗΙ9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

ΚΗΙ4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΥΡΟΣΒ. 1998

ΚΗΗ4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010

ΚΗΗ6989 DODGE ZM39KT100SPS1842 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1993

ΚΗΗ8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
 (ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)

2008
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καθώς επίσης και όσα τυχόν  πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του
χρόνου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για     την     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών τύπων 
MERCEDES 

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών, λεωφορείου 
τύπων FIAT, MAN, DAIMLER, NISSAN, FORD 

Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών τύπων DAIHATSU, MAZDA, TOYOTA, DODGE, 
PIAGGIO 

Προμήθεια Ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου 

Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος φρένων

Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων

Προμήθεια  φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής-συντήρησης ψυγείων οχημάτων

Μπαταρίες για τα οχήματα-μηχανήματα

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                          

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

           
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

2.Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων

3.Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

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

5.Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

6.Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

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

8.Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
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Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών συστημάτων

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
 

ΤΜΗΜΑ 2  :   Προμήθεια ελαστικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης) για οχήματα του
Δήμου Κέας

   α. “Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων μετά εργασιών  τοποθέτησης και επισκευής”,  εκτιμώμενης
αξίας :

-για τα  ελαστικά, 3.000,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2019 20.6671.0004 με
ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 2.990,00.

-για τις εργασίες τοποθέτησης και επισκευής, 500,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2019 20.6263.0004 με ποσό  10,00 και  τον αντίστοιχο Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2020 με  ποσό
490,00.

 β.  “Προμήθεια  ελαστικών μεταφορικών μέσων μετά εργασιών  τοποθέτησης και  επισκευής”,  εκτιμώμενης
αξίας:  

-για τα  ελαστικά,  3.000,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2019 30.6671.0006 με
ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 2.990,00

-για τις εργασίες τοποθέτησης και επισκευής, 500,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2019 30.6263.0006 με ποσό  10,00 και  τον αντίστοιχο Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2020 με  ποσό
490,00.

  γ. “Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων μετά εργασιών  τοποθέτησης και επισκευής”, εκτιμώμενης
αξίας :

-για τα  ελαστικά,  4.000,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2019 30.6672.0005 με
ποσό 0,10 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 3.999.90

-για τις εργασίες τοποθέτησης και επισκευής,  500,00 θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2019 30.6264.0005 με ποσό  10,00 και  τον αντίστοιχο Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2020 με  ποσό
490,00.

  δ. “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης μετά εργασιών τοποθέτησης και επισκευής”, εκτιμώμενης
αξίας :

-για τα  ελαστικά,  1.500,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2019 70.6671.0006 με
ποσό  10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 1.490,00.

-για τις εργασίες τοποθέτησης και επισκευής, 500,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2019 70.6263.0007 με ποσό  10,00 και  τον αντίστοιχο Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους  2020 με  ποσό
490,00.                                                                                                                                                                   

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να  προμηθευτεί  τα παρακάτω ελαστικά, ενώ θα προβλεφθεί και ποσό για πιθανές
ανάγκες που θα προκύψουν
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α/α Υπηρεσία
Αρ.

κυκλοφο-
ρίας

Εργοστάσιο
Κατασκευής

Είδος
Οχήματος Τροχοί Τύπος

Ελαστικού 

Τιμή
μονάδας
με ΦΠΑ

Συνολικό
Κόστος με ΦΠΑ

1 30 ΚΗΥ 6737 Toyota Φορτηγό
(ανοιχτό)

2 185 14 90,00      180,00        

2 20  ΚΗΗ 4672 Man Απορ/
φόρο 

4 315 80 22,5
(Πίσω)

450,00     1800,00         

3 30 ΜΕ ΜΕ 62678 ΗΒΜ
(KOMATSU)

Φορτωτές -
Εκσκαφείς

2 169 28  640,00      1.280,00

4 30 ΜΕ ΜΕ 90780 Colombo G. Πολυμηχάν
ημα

4 155 12 60,00    240,00

5 30 ΜΕ   ΜΕ
121490

ΗΒΜ Ισοπεδωτή
ς (Grader)

2 13 24 500,00      1.000,00

6 30 ΚΗΗ 8670 Toyota Φορτηγό
(ανοιχτό)

 4 195 70 15     130,00        520,00

7 30 ΚΗΗ 6990   Piaggio Φορτηγό  4  155 12 60,00 240,00

8 30 ΚΗΙ 9892 Ford Transit Φορτηγό    2   215 75 16 185,00  370,00

 9  70 ΚΗΙ 9863 Fiat Iveco Λεωφ. 2 195 75 16 145,00 290,00
          

   Το Κόστος εργασίας τοποθέτησης ακολουθεί παρακάτω ενώ θα προβλεφθεί και ποσό για πιθανές ανάγκες
επισκευής-συντήρησης που θα προκύψουν

α/α Υπηρ. Αρ. κυκλο-
φορίας

Εργοστά-
σιο Κατα-

σκευής

Είδος
Οχήμα-τος Τροχοί Τύπος

Ελαστικού 

Τιμή
μονάδας

τοποθέτησης
 με ΦΠΑ

Συνολικό
Κόστος με

ΦΠΑ

1 30 ΚΗΥ 6737 Toyota Φορτηγό
(ανοιχτό)

2 185 14 24,80      49,60 

2 20  ΚΗΗ 4672 Man Απορ/
φόρο 

4 315 80 22,5
(Πίσω)

31,00     124,00         

3 30 ΜΕ ΜΕ 62678
ΗΒΜ

(KOMATSU)

Φορτωτές
-

Εκσκαφείς
2 169 28 31,00      62,00

4 30 ΜΕ ΜΕ 90780 Colombo G. Πολυμη-
χάνημα 4 155 12 24,80    99,20

5 30 ΜΕ   ΜΕ
121490 ΗΒΜ

Ισοπεδω-
τής

(Grader)
2 13 24 31,00    62,00

6 30 ΚΗΗ 8670 Toyota Φορτηγό
(ανοιχτό)

 4 195 70 15    24,80       99,20

7 30 ΚΗΗ 6990   Piaggio Φορτηγό  4  155 12 24,80 99,20
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8 30 ΚΗΙ 9892 Ford Transit Φορτηγό    2   215 75 16 24,80  49,60

 9  70 ΚΗΙ 9863 Fiat Iveco Λεωφ. 2 195 75 16 24,80 49,60

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για     την     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ     

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με : 

Την  Υ.Α.  αριθμ.  29871/2622/24.8.92  (ΦΕΚ  589/30-9-1992)  σχετικά  με  τα  ελαστικά  των  χημάτων  με
κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά. (όπως ισχύει σήμερα). 
Προτυποποίηση κατά E.T.R.T.O. (European Tires And Rim Technical Organization) JATMA και ΤRA. 

Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 25ης ΝΟΕ
2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και
άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά, θα έχουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
 Θα  είναι  απολύτως  καινούργια,  αμεταχείριστα,  αρίστης  ποιότητας  χωρίς  κατασκευαστικά

ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και δεν θα προέρχονται από αναγόμωση. 
 Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. 
 Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος

χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt),
οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. 

 Ο σκελετός θα δέχεται αναγόμωση (regroovable). 
 Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να είναι χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless». 
 Θα έχουν αυλακωτή χάραξη πέλματος που να εξασφαλίζει ασφαλή ομαλή οδήγηση και γερό κράτημα

κατάλληλα για μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις για διαδρομές εντός και εκτός δρόμου. 
 Τα ελαστικά των φορτηγών θα φέρουν μικτό πέλμα, για γενική χρήση. 
 Θα  φέρουν  σήμανση  σύμφωνα  με  τους  παραπάνω  κανονισμούς.  (επωνυμία  του  Οίκου,  τεχνικά

χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in....), ημερομηνία κατασκευής, σήμανση DOT, κ.λ.π.) που θα
αποδεικνύουν την προέλευση τους. 

 Θα φέρουν αυτοκόλλητο στο πέλμα τους το οποίο θα απεικονίζει την εξοικονόμηση καυσίμου, την
κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα. 

 Κατά την ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης των ελαστικών από το προμηθευτή θα πρέπει να
μην  έχει  συμπληρωθεί  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  (06)  έξι  μηνών  από  την  ημερομηνία
παραγωγής τους, η οποία και θα αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών. 

 Τα υπό προμήθεια ελαστικά που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και πρέπει να έχουν δομή
«ακτινωτή» (Radial) θα αποτελούνται από σκελετό με πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. 

 Ο Δείκτης φορτίου αναφέρεται σε μονά/διπλά ελαστικά 
 Τα ελαστικά θα παραδοθούν τοποθετημένα και ζυγοσταθμισμένα επί των οχημάτων. 

             
Σε περίπτωση που τα οχήματα, για την τοποθέτηση των ελαστικών, πρέπει να μεταβούν σε συνεργείο εκτός των
ορίων του Δήμου, το κόστος μετάβασης και επιστροφής βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης, προϋπολογίζεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα
εννέα ευρώ (67.179,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
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                                                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ
                                                                         

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις αντίστοιχες τιμές αγοράς.

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

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

ΑΡΘΡΟ   1  ο     Αντικείμενο     της     προμήθειας     

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  προμήθεια  των απαραίτητων ανταλλακτικών-ελαστικών για  την
συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των
απαιτούμενων  εργασιών  τοποθέτησης,  επισκευής  και  συντήρησης),  όλων των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν μέσα στο έτος 2019-2020. 

ΑΡΘΡΟ   2  ο   Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας   

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

Κ.Α. 2019 2019 2020
προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων 10,00 2.990,00 3.000,00

20.6671.0005 ανταλλακτικά απορριμματοφόρων2019-2020 10,00 13.569,00 13.579,00
20.6263.0004 Συντήρηση & επισκευή ελαστικώναπορριμματοφόρων 10,00 490,00 500,00
20.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή απορριμματοφόρων2019-2020 10,00 5.590,00 5.600,00

30.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνμεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00 2.990,00 3.000,00
30.6671.0005 ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 2019-2020 10,00 8.490,00 8.500,00

30.6263.0006 10,00 490,00 500,00
30.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00 2.990,00 3.000,00

30.6672.0005 προμήθεια ελαστικώνλοιπών μηχανημάτων 2019-2020 0,10 3.999,90 4.000,00
30.6672.0004 ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00 8.990,00 9.000,00

30.6264.0005 10,00 490,00 500,00
30.6264.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00 4.490,00 4.500,00

70.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνοχημάτων πυρόσβεσης 2019-2020 10,00 1.490,00 1.500,00
70.6671.0005 Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων 2019-2020 10,00 6.490,00 6.500,00

70.6263.0007 10,00 490,00 500,00
70.6263.0006 Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 2019-2020 10,00 2.990,00 3.000,00

150,10 67.028,90 67.179,00

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

20.6671.0004

Συντήρηση & επισκευή ελαστικώνμεταφορικών μέσων 2019-
2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 2019-
2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 2019-
2020
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ΑΡΘΡΟ   3  ο   Θεσμικό πλαίσιο  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με 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. 

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 

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 



32ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Νοεμβρίου 2019

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.  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
προμήθειαςν, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ   4  ο   Ύπαρξη πιστώσεων   

Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση  στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ   5  ο     Ειδικοί     όροι     

1. Η διαδικασία  που θα ακολουθείται για την προμήθεια  των  ανταλλακτικών  προκειμένου  να
επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της μελέτης είναι η ακόλουθη :

 Η αρμόδια Επιτροπή, θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως και Επισκευής οχήματος»
που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής που
πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο και προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και

2019
20.6671.0004 προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων 10,00
20.6671.0005 ανταλλακτικά απορριμματοφόρων2019-2020 10,00
20.6263.0004 Συντήρηση & επισκευή ελαστικώναπορριμματοφόρων 10,00
20.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή απορριμματοφόρων2019-2020 10,00

30.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνμεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00
30.6671.0005 ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 2019-2020 10,00

30.6263.0006 10,00
30.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00

30.6672.0005 προμήθεια ελαστικώνλοιπών μηχανημάτων 2019-2020 0,10
30.6672.0004 ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00

30.6264.0005 10,00
30.6264.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00

70.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνοχημάτων πυρόσβεσης 2019-2020 10,00
70.6671.0005 Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων 2019-2020 10,00

70.6263.0007 10,00

70.6263.0006 10,00

Συντήρηση & επισκευή ελαστικώνμεταφορικών μέσων 
2019-2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 
2019-2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 2019-
2020
Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 2019-
2020
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επισκευής οχήματος»  στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π.
του αυτοκινήτου. 
 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εάν ανάδοχος είναι τοπικό

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

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

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

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

2. Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω
εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του  Δήμου  συνοδεύοντας το
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο
τμήματος του τιμοκαταλόγου ώστε να διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η προμήθεια των ανταλλακτικών-ελαστικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων
έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών τοποθέτησης, επισκευής και συντήρησης)
θα γίνονται  σταδιακά,  ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου,  όταν προκύπτει  ανάγκη,  από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και για ένα (1) έτος.
Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται. 
Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται  υπό τις  ακόλουθες  σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως  σοβαρών  λόγων  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των
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συμβατικών ειδών,  δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις.  Σε  κάθε  άλλη περίπτωση παράτασης  του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται
έκπτωτος.
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την  αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

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

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

 Άρθρο   8  ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
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.                                                         

ΑΡΘΡΟ   9  ο   Κήρυξη   Αναδόχου Έκπτωτου – 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 )

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).
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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.
                                                           

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών

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

                                                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                                                                                                  Αθήνα XX/XX/2019

                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. :XXXX

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: 2288360023-2288022858
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 “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α

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

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

mailto:I.athanasopoulou@kea.gr
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Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ” για  τη  κάλυψη  των  αναγκών  των  οχημάτων του  ΔΗΜΟΥ,

προϋπολογισμού  67.179,00 € (εξήντα  επτά  χιλιάδες  εκατόν  εβδομήντα  εννέα  ευρώ),

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..» 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΑΣ

                                                                          

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. 

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. 
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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 

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

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

αναπηρίες και άλλες διατάξεις.”

18. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005877686

19. Το με αριθμό 5336/2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη

20. Τις με αριθμό  722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732,  733, 734,

735, 736 & 737/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και

ενέκριναν το πρωτογενές λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:19REQ005880982 

21. 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  προμήθεια  με  τίτλο  «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν

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

Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ »

22.Τις  ανάγκες  του  Δήμου  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α

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

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

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ »

23.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,
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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  προμήθεια με τίτλο  «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν -

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

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

Κ Ε Α Σ »,  προϋπολογισμού  67.179,00 € (εξήντα  επτά  χιλιάδες  εκατόν  εβδομήντα  εννέα

ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει  ιδίους πόρους του Δήμου  Κέας ως

κατωτέρω:

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για

ένα (1) έτος.

Κ.Α. 2019 2019 2020
προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων 10,00 2.990,00 3.000,00

20.6671.0005 ανταλλακτικά απορριμματοφόρων2019-2020 10,00 13.569,00 13.579,00
20.6263.0004 Συντήρηση & επισκευή ελαστικώναπορριμματοφόρων 10,00 490,00 500,00
20.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή απορριμματοφόρων2019-2020 10,00 5.590,00 5.600,00

30.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνμεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00 2.990,00 3.000,00
30.6671.0005 ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 2019-2020 10,00 8.490,00 8.500,00

30.6263.0006 10,00 490,00 500,00
30.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00 2.990,00 3.000,00

30.6672.0005 προμήθεια ελαστικώνλοιπών μηχανημάτων 2019-2020 0,10 3.999,90 4.000,00
30.6672.0004 ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00 8.990,00 9.000,00

30.6264.0005 10,00 490,00 500,00
30.6264.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00 4.490,00 4.500,00

70.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνοχημάτων πυρόσβεσης 2019-2020 10,00 1.490,00 1.500,00
70.6671.0005 Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων 2019-2020 10,00 6.490,00 6.500,00

70.6263.0007 10,00 490,00 500,00
70.6263.0006 Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 2019-2020 10,00 2.990,00 3.000,00

150,10 67.028,90 67.179,00

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

20.6671.0004

Συντήρηση & επισκευή ελαστικώνμεταφορικών μέσων 2019-
2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 2019-
2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 2019-
2020
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Προσφορές γίνονται δεκτές για   ένα τμήμα ή και για τα 2 τμήματα   της προμήθειας με τίτλο

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

Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν -

Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

                                                                
                                                               

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  προμήθεια  των απαραίτητων ανταλλακτικών-ελαστικών
για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του
(συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών  τοποθέτησης,  επισκευής  και
συντήρησης),  όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,  για εργασίες που
τυχόν θα προκύψουν μέσα στο έτος 2019-2020. 

Ο  Δήμος  Κέας  κατέχει  19 οχήματα-μηχανήματα  έργου,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται,
παρακάτω:

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
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Επειδή ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει συνεργείο επισκευής οχημάτων, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε
την  τεχνογνωσία  για  κάθε  τύπο  οχήματος,  προβαίνει  στην  ανάθεση,  σε  κατάλληλα  συνεργεία
αυτοκινήτων-βουλκανιζατέρ της προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών για την συντήρηση και
επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των
απαιτούμενων εργασιών), καθώς επίσης και όσα τυχόν οχήματα-μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο
Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες απαιτείται η ανανέωση στόλου των οχημάτων. 

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

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

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

1 ΚΗΥ 2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989
2 ΚΗΗ 4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010
3 ΚΗΙ 9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008
4 ΚΗΙ 1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000
5 ΚΗΙ 9892 FORD WF0XXXTTFX8D67404 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008
6 ΚΗΥ 6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999
7 ΚΗΥ 2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995
8 ΚΗΗ 4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013
9 ΚΗΙ 9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

10 ΚΗΙ 4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝ.)-ΠΥΡΟΣΒ. 1998
11 ΜΕ121490 HBM 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997
12 ΜΕ 62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001
13 ΜΕ 47438 CATERPILLAR 08Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995
14 ΜΕ 90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006
15 ΚΗΗ 6989 DODGE ZM39KT100SPS1842 ΦΟΡΤΗΓΟ 1993
16 ΚΗΗ 6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ 2002
17 KΗΥ2277 MERCEDES 385070-14-133016 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1994
18 ΚΗΗ 8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008
19 ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ 2014

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΤΟΣ 1ης 
ΑΔΕΙΑΣ
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Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών-ελαστικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-
μηχανημάτων  έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών  επισκευής  και
συντήρησης) θα γίνονται σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει
ανάγκη

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

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: 
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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:  22883  60023,

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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΝ

   2019 2019               2020

34300000-0

Μέρη  και

εξαρτήματα  για

αυτοκίνητα οχήματα

και  για  τους

κινητήρες τους

20.6671.0004  10,00         2.990,00    
20.6671.0005 10,00 13.569,00
20.6263.0004 10,00     490,00
20.6263.0005 10,00 5.590,00
30.6671.0006 10,00 2.990,00
30.6671.0005 10,00 8.490,00
30.6263.0006 10,00   490,00
30.6263.0005 10,00 2.990,00
30.6672.0005 0,10 3.999,90
30.6672.0004 10,00 8.990,00
30.6264.0005 10,00   490,00
30.6264.0004 10,00 4.490,00
70.6671.0006 10,00 1.490,00
70.6671.0005 10,00 6.490,00
70.6263.0007 10,00  490,00
70.6263.0006 10,00 2.990,00

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 «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν -

Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν -

Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ

Κ Ε Α Σ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 67.179,00 €

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 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 4% και 8%
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

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. 
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(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 ….:…... μ.μ.  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. 

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. 
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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 περισσότερες 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

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. 
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«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). 

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

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

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

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

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

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

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

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

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

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

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

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

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

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

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των

θυμάτων της,  καθώς και  για  την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ του

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με

το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).» 

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  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 :
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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

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.
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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

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.           
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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

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

προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με

τη μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και τις υποδείξεις

τις αρμόδιας υπηρεσίας.

γ) Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά (ή ελαστικά, σε περίπτωση που η προσφορά αφορά τμήμα

της Προμήθειας και όχι στο σύνολό της) θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με

αρ.πρωτ. 5334/18.11.2019 Μελέτης

δ) Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το

Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

ε) Αναλαμβάνω  αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο μου εάν αυτό

ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

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’         

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. 
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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

ημερομηνία 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. 

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. 
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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 με  τη  χαμηλότερη  τιμή  εκ  των  των

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

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια

ακριβώς τιμή.  Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον ανάδοχο με κλήρωση

μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται

ενώπιον  του  αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  και  παρουσία  αυτών  των  οικονομικών  φορέων

(άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).

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

Αναθέτουσας Αρχής. 

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
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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.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ :

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (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.

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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(2) 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 τρεις (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.

 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, 
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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.

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .

Σημειώνεται ειδικά ότι:

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

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

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

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού

οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται

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

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με

επικυρωμένη 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.
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(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης 

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :

Εφόσον  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό/  εκπρόσωπό  τους,  απαιτείται

συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή  έγγραφη  εξουσιοδότηση  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή 

     β. 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) 

(7) Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (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.
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ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

α. Κατακύρωση της προμήθειας,

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.
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Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 

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 προμήθειας θα γίνεται  μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής

παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  των  αναγκαίων  παραστατικών

(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες

κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου.

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: 
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α) Κράτηση  0,07% υπέρ  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  διενεργείται  κράτηση  τέλους  χαρτοσήμου  3%,  πλέον

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )

η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  Φ.Π.Α.,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%                                                                  

γ)  Με  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)

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.
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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.

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 τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του έτους.
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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.

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».
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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 

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.

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
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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

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ‐

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  προμήθεια  των απαραίτητων ανταλλακτικών-ελαστικών
για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του
(συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών  τοποθέτησης,  επισκευής  και
συντήρησης),  όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,  για εργασίες που
τυχόν θα προκύψουν μέσα στο έτος 2019-2020. 

Ο  Δήμος  Κέας  κατέχει  19 οχήματα-μηχανήματα  έργου,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται,
παρακάτω:

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
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Επειδή ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει συνεργείο επισκευής οχημάτων, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε
την  τεχνογνωσία  για  κάθε  τύπο  οχήματος,  προβαίνει  στην  ανάθεση,  σε  κατάλληλα  συνεργεία
αυτοκινήτων-βουλκανιζατέρ της προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών για την συντήρηση και
επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των
απαιτούμενων εργασιών), καθώς επίσης και όσα τυχόν οχήματα-μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο
Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες απαιτείται η ανανέωση στόλου των οχημάτων. 

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

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

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

1 ΚΗΥ 2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989
2 ΚΗΗ 4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010
3 ΚΗΙ 9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008
4 ΚΗΙ 1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000
5 ΚΗΙ 9892 FORD WF0XXXTTFX8D67404 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008
6 ΚΗΥ 6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999
7 ΚΗΥ 2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995
8 ΚΗΗ 4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013
9 ΚΗΙ 9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

10 ΚΗΙ 4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝ.)-ΠΥΡΟΣΒ. 1998
11 ΜΕ121490 HBM 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997
12 ΜΕ 62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001
13 ΜΕ 47438 CATERPILLAR 08Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995
14 ΜΕ 90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006
15 ΚΗΗ 6989 DODGE ZM39KT100SPS1842 ΦΟΡΤΗΓΟ 1993
16 ΚΗΗ 6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ 2002
17 KΗΥ2277 MERCEDES 385070-14-133016 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1994
18 ΚΗΗ 8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008
19 ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ 2014

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΤΟΣ 1ης 
ΑΔΕΙΑΣ
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Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών-ελαστικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-
μηχανημάτων  έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών  επισκευής  και
συντήρησης) θα γίνονται σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει
ανάγκη και για ένα (1) έτος,  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

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

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης)
για οχήματα του Δήμου Κέας

α.«Ανταλλακτικά  απορριμματοφόρων  μετά  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής»,
εκτιμώμενης αξίας:
-για τα ανταλλακτικά, 13.579,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2019 20.6671.0005 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2020 με ποσό 13.569,00.
-για  τις  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής,  5.600,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 20.6263.0005 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 5.590,00.
                                                                                                               

Αρ.κυκλο
φορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

 
ΚΗΥ2277 MERCEDES 385070-14-133016 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1994

ΚΗΙ9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

ΚΗΥ2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995

ΚΗΗ4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013

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

β.«Ανταλλακτικά  μεταφορικών  μέσων μετά  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας :
-για τα ανταλλακτικά,  8.500,00  και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2019 30.6671.0005 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2020 με ποσό 8.490,00.
-για  τις  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής,  3.000,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 30.6263.0005 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 2.990,00.
                                                                                           

Αρ.κυκλο
φορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

ΚΗΥ6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1999

ΚΗΙ9892 FORD WF0XXXTTFXD67404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2008

ΚΗΥ2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989
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ΚΗΙ1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2000

KHH6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2002

ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) 2014

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

γ.«Ανταλλακτικά  λοιπών  μηχανημάτων  μετά  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας:  

-για τα ανταλλακτικά,  9.000,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2019 30.6672.0004 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2020 με ποσό 8.990,00.

-για  τις  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής,  4.500,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 30.6264.0004 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 4.440,00.

                 

Αρ.κυκλοφ
ορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

ΜΕ62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001

ΜΕ47438 CATERPILLAR 09Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995

ΜΕ90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006

ΜΕ121490 ΗΒΜ 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997

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

δ.«Ανταλλακτικά   πυροσβεστικών  οχημάτων  μετά  εργασιών  συντήρησης  και
επισκευής» εκτιμώμενης αξίας :

-για τα ανταλλακτικά,  6.500,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2019 70.6671.0005 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους
2020 με ποσό 6.490,00
-για  τις  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής,  3.000,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 70.6263.0006 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 2.990,00.

Αρ.κυκλοφ
ορίας

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ
1ης
κυκλ.

ΚΗΙ9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

ΚΗΙ4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΥΡΟΣΒ. 1998

ΚΗΗ4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010

ΚΗΗ6989 DODGE ZM39KT100SPS1842 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1993

ΚΗΗ8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 
(ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ0

2008
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καθώς επίσης και όσα τυχόν  πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα  προμηθευτεί ο Δήμος
κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για     την     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών 
τύπων MERCEDES 

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών, 
λεωφορείου τύπων FIAT, MAN, DAIMLER, NISSAN, FORD 

Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών τύπων DAIHATSU, MAZDA, 
TOYOTA, DODGE, PIAGGIO 

Προμήθεια Ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου 

Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων 
έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος φρένων

Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων

Προμήθεια  φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής-συντήρησης ψυγείων οχημάτων

Μπαταρίες για τα οχήματα-μηχανήματα

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                          

Οι  κυριότερες  εργασίες  που  προκύπτουν  ανά  είδος  επισκευής,  και  οι  οποίες  πιθανόν  να
προκύψουν, δίδονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένες παρακάτω:

(Οι κυριότερες εργασίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα
προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν). 

           
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

2.Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων

3.Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

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

5.Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

6.Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

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

8.Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
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Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών συστημάτων

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
 

ΤΜΗΜΑ 2  :  Προμήθεια ελαστικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης) για
οχήματα του Δήμου Κέας

   α.  “Προμήθεια  ελαστικών απορριμματοφόρων  μετά  εργασιών  τοποθέτησης και
επισκευής”, εκτιμώμενης αξίας :

-για τα ελαστικά, 3.000,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2019
20.6671.0004 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
με ποσό 2.990,00.

-για  τις  εργασίες  τοποθέτησης  και  επισκευής,  500,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 20.6263.0004 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 490,00.

 β.  “Προμήθεια  ελαστικών μεταφορικών  μέσων μετά  εργασιών  τοποθέτησης και
επισκευής”, εκτιμώμενης αξίας:  

-για τα ελαστικά, 3.000,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2019
30.6671.0006 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
με ποσό 2.990,00

-για  τις  εργασίες  τοποθέτησης  και  επισκευής,  500,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 30.6263.0006 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 490,00.

  γ.  “Προμήθεια  ελαστικών λοιπών  μηχανημάτων μετά  εργασιών  τοποθέτησης και
επισκευής”, εκτιμώμενης αξίας :

-για τα ελαστικά, 4.000,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2019
30.6672.0005 με ποσό 0,10 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
με ποσό 3.999.90  

-για  τις  εργασίες  τοποθέτησης  και  επισκευής,  500,00 θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 30.6264.0005 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό 490,00.

  δ.  “Προμήθεια  ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης μετά εργασιών  τοποθέτησης και
επισκευής”, εκτιμώμενης αξίας :

-για τα ελαστικά, 1.500,00 και θα βαραίνει τον Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2019
70.6671.0006 με ποσό  10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
με ποσό 1.490,00.

-για  τις  εργασίες  τοποθέτησης  και  επισκευής,  500,00 και  θα  βαραίνει  τον  Κ.Α.  εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 70.6263.0007 με ποσό 10,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων
προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 με ποσό  490,00.
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Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί τα παρακάτω ελαστικά, ενώ θα προβλεφθεί και ποσό για
πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν

α/α Υπηρεσία

Αρ.
κυκλοφο-

ρίας

           

Εργο-
στάσιο
Κατα-

σκευής

Είδος
Οχήμα-

τος

Τρο-
χοί

Τύπος
Ελαστικο

ύ 

Τιμή
μονάδας
με ΦΠΑ

Συνολικό
Κόστος με

ΦΠΑ

1 30 ΚΗΥ 6737 Toyota
Φορτηγό
(ανοιχτό)

2 185 14 90,00      180,00        

2 20  ΚΗΗ 4672 Man
Απορ/
φόρο 4

315 80
22,5

(Πίσω)
450,00     1800,00         

3 30 ΜΕ ΜΕ 62678
ΗΒΜ

(KOMAT
SU)

Φορτωτές
- Εκσκα-

φείς
2 169 28  640,00      1.280,00

4 30 ΜΕ ΜΕ 90780
Colomb

o G.
Πολυμη-
χάνημα

4 155 12 60,00    240,00

5 30 ΜΕ
  ΜΕ

121490 ΗΒΜ
Ισοπεδω-

τής
(Grader)

2 13 24 500,00      1.000,00

6 30 ΚΗΗ 8670 Toyota Φορτηγό
(ανοιχτό)

 4 195 70 15     130,00        520,00

7 30 ΚΗΗ 6990   Piaggi
o

Φορτηγό  4  155 12 60,00 240,00

8 30 ΚΗΙ 9892 Ford
Transit

Φορτηγό    2   215 75 16 185,00  370,00

 9  70 ΚΗΙ 9863 Fiat
Iveco

Λεωφ. 2 195 75 16 145,00 290,00

        

Το Κόστος  εργασίας τοποθέτησης ακολουθεί  παρακάτω ενώ θα προβλεφθεί  και  ποσό για
πιθανές ανάγκες επισκευής-συντήρησης που θα προκύψουν.

α/α Υπηρ.
Αρ.

κυκλοφο
ρίας

Εργο-
στάσιο
Κατα-

σκευής

Είδος
Οχήμα-

τος

Τρο-
χοί

Τύπος
Ελαστι-

κού 

Τιμή
μονάδας
τοποθέ-
τησης

 με ΦΠΑ

Συνολικό
Κόστος με

ΦΠΑ

1 30 ΚΗΥ 6737 Toyota Φορτηγό
(ανοιχτό)

2 185 14 24,80      49,60 

2 20  ΚΗΗ 4672 Man
Απορ/
φόρο 

4
315 80
22,5

(Πίσω)
31,00     124,00         

3 30 ΜΕ ΜΕ 62678
ΗΒΜ

(KOMAT
SU)

Φορτωτές
- Εκσκα-

φείς
2 169 28 31,00      62,00

4 30 ΜΕ ΜΕ 90780 Colomb
o G.

Πολυμη-
χάνημα

4 155 12 24,80    99,20
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5 30 ΜΕ
  ΜΕ

121490 ΗΒΜ
Ισοπεδω-

τής
(Grader)

2 13 24 31,00    62,00

6 30 ΚΗΗ 8670 Toyota Φορτηγό
(ανοιχτό)

 4 195 70 15    24,80       99,20

7 30 ΚΗΗ 6990   Piaggi
o

Φορτηγό  4  155 12 24,80 99,20

8 30 ΚΗΙ 9892 Ford
Transit

Φορτηγό    2   215 75 16 24,80  49,60

 9  70 ΚΗΙ 9863 Fiat
Iveco

Λεωφ. 2 195 75 16 24,80 49,60

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για     την     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ     

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με : 

Την  Υ.Α.  αριθμ.  29871/2622/24.8.92  (ΦΕΚ  589/30-9-1992)  σχετικά  με  τα  ελαστικά  των
χημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά.
(όπως ισχύει σήμερα). 
Προτυποποίηση κατά E.T.R.T.O. (European Tires And Rim Technical Organization) JATMA και
ΤRA. 

Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της
25ης  ΝΟΕ  2009  σχετικά  με  τη  σήμανση  των  ελαστικών  επισώτρων  αναφορικά  με  την
εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά, θα έχουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
 Θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά

ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και δεν θα προέρχονται από αναγόμωση. 
 Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού.
 Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή

πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές
λωρίδες  (Breaker/Belt),  οι  οποίες  θα  αποτελούνται  από  συνθετικές  ίνες  ή  από  πλέγμα
χαλύβδινων συρμάτων. 

 Ο σκελετός θα δέχεται αναγόμωση (regroovable). 
 Όλα  τα  υπό  προμήθεια  ελαστικά  πρέπει  υποχρεωτικά  να  είναι  χωρίς  αεροθάλαμο

«Tubeless». 
 Θα έχουν αυλακωτή χάραξη πέλματος που να εξασφαλίζει ασφαλή ομαλή οδήγηση και γερό

κράτημα κατάλληλα για  μεσαίες  και  μεγάλες  αποστάσεις  για  διαδρομές  εντός  και  εκτός
δρόμου. 

 Τα ελαστικά των φορτηγών θα φέρουν μικτό πέλμα, για γενική χρήση. 
 Θα φέρουν  σήμανση σύμφωνα με  τους  παραπάνω κανονισμούς.  (επωνυμία  του Οίκου,

τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in....), ημερομηνία κατασκευής, σήμανση
DOT, κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους. 

 Θα  φέρουν  αυτοκόλλητο  στο  πέλμα  τους  το  οποίο  θα  απεικονίζει  την  εξοικονόμηση
καυσίμου,  την  κατηγορία  εξωτερικού  θορύβου  κύλισης  και  την  πρόσφυση  σε  υγρό
οδόστρωμα. 

 Κατά την ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης των ελαστικών από το προμηθευτή θα
πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (06) έξι μηνών από την
ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία και θα αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ
των ελαστικών. 

 Τα υπό προμήθεια ελαστικά που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και πρέπει να έχουν
δομή «ακτινωτή» (Radial) θα αποτελούνται από σκελετό με πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. 
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 Ο Δείκτης φορτίου αναφέρεται σε μονά/διπλά ελαστικά 
 Τα ελαστικά θα παραδοθούν τοποθετημένα και ζυγοσταθμισμένα επί των οχημάτων. 
             
Σε περίπτωση που τα οχήματα, για την τοποθέτηση των ελαστικών, πρέπει  να μεταβούν σε
συνεργείο  εκτός  των ορίων  του Δήμου,  το  κόστος  μετάβασης  και  επιστροφής  βαρύνει  τον
ανάδοχο.  

Η  συνολική  δαπάνη  της  σύμβασης,  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των  εξήντα  επτά
χιλιάδων  εκατόν  εβδομήντα  εννέα ευρώ  (67.179,00)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
24%  η  οποία  προβλέπεται  να  χρηματοδοτηθεί  από  τις  πιστώσεις  του  τακτικού
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.

                                                       

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
                                                      

                                 

Κ.Α. 2019 2019 2020
προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων 10,00 2.990,00 3.000,00

20.6671.0005 ανταλλακτικά απορριμματοφόρων2019-2020 10,00 13.569,00 13.579,00
20.6263.0004 Συντήρηση & επισκευή ελαστικώναπορριμματοφόρων 10,00 490,00 500,00
20.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή απορριμματοφόρων2019-2020 10,00 5.590,00 5.600,00

30.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνμεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00 2.990,00 3.000,00
30.6671.0005 ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 2019-2020 10,00 8.490,00 8.500,00

30.6263.0006 10,00 490,00 500,00
30.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00 2.990,00 3.000,00

30.6672.0005 προμήθεια ελαστικώνλοιπών μηχανημάτων 2019-2020 0,10 3.999,90 4.000,00
30.6672.0004 ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00 8.990,00 9.000,00

30.6264.0005 10,00 490,00 500,00
30.6264.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00 4.490,00 4.500,00

70.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνοχημάτων πυρόσβεσης 2019-2020 10,00 1.490,00 1.500,00
70.6671.0005 Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων 2019-2020 10,00 6.490,00 6.500,00

70.6263.0007 10,00 490,00 500,00
70.6263.0006 Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 2019-2020 10,00 2.990,00 3.000,00

150,10 67.028,90 67.179,00

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

20.6671.0004

Συντήρηση & επισκευή ελαστικώνμεταφορικών μέσων 2019-
2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 2019-
2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 2019-
2020



                                                                                                                                          

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

ΑΡΘΡΟ   1  ο     Αντικείμενο     της     προμήθειας     

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών-
ελαστικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων
έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών
τοποθέτησης,  επισκευής  και  συντήρησης),  όλων των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν μέσα στο
έτος 2019-2020. 

ΑΡΘΡΟ   2  ο   Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας   

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

ΑΡΘΡΟ   3  ο   Θεσμικό πλαίσιο  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
                                                                                       

1.  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87/Α/07-06-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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 

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.  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 προμήθειαςν, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ   4  ο   Ύπαρξη πιστώσεων   

Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2019  και
συγκεκριμένα:

                                        



                                                                                                                                          

 
ΑΡΘΡΟ   5  ο     Ειδικοί     όροι     

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την προμήθεια των ανταλλακτικών
προκειμένου  να  επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα -  μηχανήματα της
μελέτης είναι η ακόλουθη :

 Η  αρμόδια  Επιτροπή,  θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής
Επιθεωρήσεως και Επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά
το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής που πρέπει
να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο και προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής
Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο
για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του αυτοκινήτου. 
 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24)  ωρών

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

 Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής
Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος»  τις τεχνικές διαπιστώσεις που
έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή
                                                    
                                                   
                                                   

2019
προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων 10,00

20.6671.0005 ανταλλακτικά απορριμματοφόρων2019-2020 10,00
20.6263.0004 Συντήρηση & επισκευή ελαστικώναπορριμματοφόρων 10,00
20.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή απορριμματοφόρων2019-2020 10,00

30.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνμεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00
30.6671.0005 ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 2019-2020 10,00

30.6263.0006 10,00
30.6263.0005 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 2019-2020 10,00

30.6672.0005 προμήθεια ελαστικώνλοιπών μηχανημάτων 2019-2020 0,10
30.6672.0004 ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00

30.6264.0005 10,00
30.6264.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2019-2020 10,00

70.6671.0006 προμήθεια ελαστικώνοχημάτων πυρόσβεσης 2019-2020 10,00
70.6671.0005 Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων 2019-2020 10,00

70.6263.0007 10,00

70.6263.0006 10,00

20.6671.0004

Συντήρηση & επισκευή ελαστικώνμεταφορικών μέσων 
2019-2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 
2019-2020

Συντήρηση & επισκευή ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 2019-
2020
Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 2019-
2020



                                                                                                                                          

  εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και
συνολική δαπάνη),  καθώς και τα εξαρτήματα,  ανταλλακτικά κλπ.  που θα
χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

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

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

2. Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά,
φωτοαντίγραφα δε των ως άνω εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση
οικονομικών υπηρεσιών του  Δήμου  συνοδεύοντας το αντίστοιχο χρηματικό
ένταλμα πληρωμής.  Σε κάθε έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται
φωτοαντίγραφο τμήματος του τιμοκαταλόγου ώστε να διαπιστώνονται οι
τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών. 

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

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

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

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

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

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

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



                                                                                                                                          

πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση
καλής εκτέλεσης. 

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

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

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

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

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

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

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

Η προμήθεια των ανταλλακτικών-ελαστικών για την συντήρηση και επισκευή των
οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων
εργασιών τοποθέτησης, επισκευής και συντήρησης) θα γίνονται σταδιακά, ανάλογα
πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη, από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης  και για ένα (1) έτος.
Ο   συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  μπορεί  με  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής,  μετά  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  να
παρατείνεται. 
Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται  υπό  τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 
β) έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου
είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής
είτε  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  το  οποίο  υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ)  το  χρονικό  διάστημα της παράτασης  είναι  ίσο  ή  μικρότερο  από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών,  δεν  επιβάλλονται



                                                                                                                                          

κυρώσεις.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης  ή,  εάν  λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να
παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

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   7  ο Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά,  μετά το πέρας της

ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν

εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής)

με χρηματικό ένταλμα πληρωμής  με  όλες  τις  νόμιμες  κρατήσεις  σε βάρος του

αναδόχου.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς

την ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά,  θα

καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιμολογίου.

Άρθρο   8  ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

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.                                             

ΑΡΘΡΟ   9  ο   Κήρυξη   Αναδόχου Έκπτωτου – 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 )

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.

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών

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

                                
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»

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

                                                                                      

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

                                                                                                           

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,

……………………………………………………………………………………….…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

με  έδρα……………………...………...……….  Οδός  …….……………………..  αριθμός  ………...

Τ.Κ…………..…..  Τηλ. ……………………………..……. Fax ……………...………….

αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθ. 5334/18.11.2019 Μελέτης του Δήμου Κέας για την

προμήθεια «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )

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

την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους

τους όρους της αρ. ...../.....-.....-2019 διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της

σύμβασης προμήθειας με τις παρακάτω προσφερόμενες τιμές:



                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και   

συντήρησης) για οχήματα του Δήμου Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

1 Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων
μετά  εργασιών
συντήρησης  και
επισκευής

                 19.179,00

2 Ανταλλακτικά
μεταφορικών  μέσων
μετά  εργασιών
συντήρησης  και
επισκευής

                 11.500,00

3 Ανταλλακτικά  λοιπών
μηχανημάτων  μετά
εργασιών  συντήρησης
και επισκευής

                 13.500,00

4 Ανταλλακτικά
πυροσβεστικών
οχημάτων  μετά
εργασιών  συντήρησης
και επισκευής

                   9.500,00

                                                                        
                                                                       ΣΥΝΟΛΟ

           
             

                                                                    
                                                                                         
ΤΜΗΜΑ 2:Προμήθεια ελαστικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και      

συντήρησης) για οχήματα του Δήμου Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

1 Προμήθεια  ελαστικών
απορριμματοφόρων  μετά
εργασιών  τοποθέτησης και
επισκευής

            3.500,00

2 Προμήθεια  ελαστικών
μεταφορικών  μέσων μετά
εργασιών  τοποθέτησης και
επισκευής

             3.500,00

3 Προμήθεια  ελαστικών
λοιπών  μηχανημάτων μετά
εργασιών  τοποθέτησης και
επισκευής

             4.500,00

4 Προμήθεια  ελαστικών
οχημάτων πυρόσβεσης μετά

             2.000,00



                                                                                                                                          

εργασιών  τοποθέτησης και
επισκευής

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ
           
             

                                                                 
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:

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): 34300000-0

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

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


                                                                                                                                          

Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν

Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2]

- 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: [……]

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;

[ ] Ναι [] Όχι

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



                                                                                                                                          

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

[…...............]

[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

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

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

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

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο 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;

α) [……]

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

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι



                                                                                                                                          

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(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:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

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

[   ]

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. 

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, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]

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,

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]



                                                                                                                                          

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

β) [……]

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

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

[……][……][……][……]

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:

[……]

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 



                                                                                                                                          

- 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 ;

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

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

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

[……][……][……]

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

[] Ναι [] Όχι



                                                                                                                                          

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 

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

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: 

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα



                                                                                                                                          

που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:

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 

[] Ναι [] Όχι



                                                                                                                                          

αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

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

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

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

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

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

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...
[προσδιορισμός  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως
καθορίζεται  στο μέρος Ι,  ενότητα Α],  προκειμένου να αποκτήσει  πρόσβαση σε



                                                                                                                                          

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί
το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος  Τυποποιημένου  Εντύπου
Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας
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

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

                                     ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

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.  5335 Πρωτογενές  Αίτημα  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος  του  Δήμου  για  έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  προμήθεια “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν -
Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ - Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ
Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”  προϋπολογισμού  67.179,00 ευρώ  (με  το  ΦΠΑ)  με
ΑΔΑΜ :19REQ005877686
-  την  με  αριθμό  5334/18.11.2019 μελέτη του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών  &  Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  για  την  προμήθεια “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ - Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν
Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ - Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν

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

προϋπολογισμού 67.179,00  ευρώ (με το ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με



                                                                                                                                          

αριθμό 5334/18.11.2019 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της    προμήθειας     “  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ - Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν
Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ” με συνοπτικό
διαγωνισμό.

Γ.  Καθορίζει τους  όρους    του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την     προμήθεια  
“Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ - Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )
Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”,
σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 5334/18.11.2019 μελέτης του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 152/2019



                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευσης πίστωσης για προ-
μήθεια laptop για τις ανάγκες του Π.Π.Ι. Κέας.

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

Με  το  άρθρο  203  Ν.  4555/18 [Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I] έχει  αντικατασταθεί  η
περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και απονεμήθηκε  στο
δήμαρχο  η  αρμοδιότητα  να  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη
διάθεση  όλων  των  εγγεγραμμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να
απαιτείται  απόφαση συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να απαιτείται  απόφαση
διάθεσης  των  πιστώσεων  από  την  οικονομική  επιτροπή  ή  από  το  δημοτικό
συμβούλιο).

Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική
επιτροπή, που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει
παύσει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην
ασκούσε  μετά την  ισχύ  του  Ν.  4555/2018  [Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I]  πλέον  την
αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια  με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η
περίπτωση  ε’  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010 και  πιο
συγκεκριμένα  το  τρίτο  εδάφιο  αυτής  με  συνέπεια  από  31-8-2019  (ημερομηνία
δημοσίευσης  του  Ν.  4625/2019  στο  Φ.Ε.Κ.  139Α)  και  εφεξής,  όποτε  απαιτείται
εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής (αντί
δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη  θεωρείται  η  πίστωση,  όταν  κατονομάζεται  ρητά  η  συγκεκριμένη
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο Κ.Α.Ε. 15.6473.0003 με τίτλο “Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών πρόνοιας” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2019 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου
εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης
και η εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  143/2015 απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής
αποφασίστηκαν τα κάτωθι :

“Αποδοχή της δωρεάς της κ. Ευσεβίου Γεωργίας και του κ. Λάσκαρη Νικολάου,
ποσού ευρώ εκατό  χιλιάδων (100.000,00 €). Η δωρεά θα γίνει με σκοπό την αγορά
ενός  ασθενοφόρου  οχήματος,  πλήρως  εξοπλισμένου  και  κατά  τα  πρότυπα  του
Ευρωπαϊκού πρότυπου CEN, EN 1789 και της Ελληνικής Νομοθεσίας.  Η ανωτέρω
δωρεά θα περιλαμβάνει, τόσο το ΦΠΑ και το τέλος ταξινόμησης του οχήματος, όσο
και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύψουν κατά την διαδικασία απόκτησής του.



                                                                                                                                          

Η αγορά θα πραγματοποιηθεί, είτε από το Δήμο Κέας, είτε από άλλη αρμόδια
υπηρεσία  που  ο  Δήμος  θα  υποδείξει,  με  μοναδική  προϋπόθεση  τη  χρήση  του
ασθενοφόρου  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  αποκλειστικά  του  Περιφερειακού
Πολυδύναμου Ιατρείου Κέας.

Εάν,  κατά την ολοκλήρωση της  παραπάνω διαδικασίας,  προκύψει  χρηματικό
υπόλοιπο  η επιθυμία των δωρητών είναι αυτό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη
κοινωνικών και άλλων αναγκών της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Κέας.

 Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση και συγκεκριμένα την τελευταία
παράγραφο,  για  το  χρηματικό  υπόλοιπο  που  προέκυψε  από  την  αγορά  του
ασθενοφόρου η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι : 

Με την 6η αναμόρφωση και την υπ΄ αριθμ. 127/2019 απόφασή της ενέκρινε
ομόφωνα τη μεταφορά ποσού ύψους 24.800,00 € από τον Κ.Α.Ε. 15.6473.0003 με
τίτλο  “Έξοδα  οργάνωσης  κοινωνικών  δραστηριοτήτων  και  υπηρεσιών  πρόνοιας”
στον Κ.Α.Ε.  15.7135.0009 για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών
χαρών Βουρκαρίου – Κορησσίας”, προκειμένου να διατεθεί για την κάλυψη αυτής
της κοινωνικής ανάγκης της τοπικής κοινωνίας.

Από το διαθέσιμο υπόλοιπο του  Κ.Α.Ε.  15.6473.0003 η οικονομική επιτροπή
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και την εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια
ενός (1) laptop για τις ανάγκες του Π.Π.Ι. Κέας. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν το μοναδικό μέσο συνταγογράφησης
στο  Π.Π.Ι.  Κέας  και  χωρίς  αυτούς  το  Π.Π.Ι.  Κέας  αδυνατεί  να  πραγματοποιήσει
συνταγογραφήσεις.  Ενόψει  της  επικείμενης  ανάληψης  υπηρεσίας  και  τρίτου
αγροτικού ιατρού κρίνεται απαραίτητη η έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης
για την προμήθεια ενός (1) laptop, συνολικού προϋπολογισμού 610,00 €  (συμπ/νου
Φ.Π.Α.), προκειμένου να είναι εφικτή η συνταγογράφηση και από τον τρίτο ιατρό,
ως κάτωθι :

Διάσταση οθόνης 15.6''
Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080
Επεξεργαστής Intel Core i5-10210U (1.60GHz)
Μνήμη 8GB
Σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD
Κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics
Μνήμη κάρτας γραφικών Shared
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro EN 64-bit
Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ
Οπτικά μέσα Not Available
Δίκτυο Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth
Web camera 1.0 Megapixels
Μπαταρία 3 Cell Li-Ion



                                                                                                                                          

I/O Ports
2x USB 3.1 Gen 1 port, 1x USB 2.0 port, RJ-45 port, HDMI 1.4b, 
Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, 
MicroSD 3.0 Card Reader slot, Security-Cable slot (for Noble Locks)

Διαστάσεις (mm) 380 x 258 x 20.65/22.6
Βάρος (κιλά) 2.17

Επιπρόσθετα
RAM: 1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), 
SSD: 256GB M.2 PCIe NVMe, WiFi 802.11ac, Bluetooth, 
Keyboard Greek (QWERTY)

Εγγύηση (μήνες) 36
Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη
της :

 Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε
η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

 Τις υπ’ αριθμ. 143/2015 &  127/2019 αποφάσεις της

 Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση  δαπάνης  και  την  εξειδίκευση  πίστωσης,  ενόψει  της  επικείμενης
ανάληψης  υπηρεσίας  και  τρίτου  αγροτικού  ιατρού, για  την  προμήθεια  ενός  (1)
laptop για  τις  ανάγκες  του  Π.Π.Ι.  Κέας,  από  το  διαθέσιμο  υπόλοιπο  του  Κ.Α.Ε.
15.6473.0003  με  τίτλο  “Έξοδα  οργάνωσης  κοινωνικών  δραστηριοτήτων  και
υπηρεσιών πρόνοιας”, συνολικού προϋπολογισμού  610,00 €  (συμπ/νου ΦΠΑ).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 153/2019



                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση για τον καθορισμό του ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθα-
ριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2020.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ.  5353/19.11.2019  εισήγηση
που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας και  έχει  ως
εξής :

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1

του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται

προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Ως  γνωστόν,  από  τις  διατάξεις  των  άρθρων  21  και  22  του  από  24.9/20.10.58

Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με

τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975

(74  Α΄)  και  Ν.429/1976  (235  Α΄),  καθώς  και  τα  άρθρα  4,  5,  17  και  20  του

Ν.1080/1980 (246 Α΄),  του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα

16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997

(άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο

185), όπου ορίζεται ότι το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού

επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας του

δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά: 

α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των

υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, 

β)  του  ηλεκτροφωτισμού  των  οδών,  των  πλατειών  και  του  συνόλου  των

κοινοχρήστων χώρων, καθώς και 

γ)  κάθε  άλλης,  παγίως  παρεχόμενης  από  τους  δήμους,  υπηρεσίας,  που

σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. 

Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από

την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού,

για  την  κάλυψη  οποιονδήποτε  άλλων  δαπανών  και  υποχρεώσεων,

απαγορεύεται.



                                                                                                                                          

Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος

καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την

χρηματοδότηση  της  αντίστοιχης  υπηρεσίας  και  όχι  για  άλλες  δαπάνες  του

Δήμου,  ενώ  αντίστροφα  όλες  οι  δαπάνες  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και

φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος.

Σύμφωνα επίσης με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως

αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, το ενιαίο

ανταποδοτικό  τέλος  καθαριότητας  και  φωτισμού  υπολογίζεται  επί  της

επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των

τετραγωνικών  μέτρων  αυτής  επί  του  συντελεστή  του  ενιαίου  ανταποδοτικού

τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση

του  δημοτικού  συμβουλίου,  η  οποία  παρέχει  ακριβή,  επίκαιρη  και  πλήρη

αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Με  την  παράγραφο  14  του  άρθρου  9  του  Ν.2503/97,  όπως  αυτή

αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.  1  του  άρθρου  5  του  Ν.3345/2005  και  την

τροποποίηση του δια του άρθρου 222 του Ν.4555/18 και του άρθρου 103 του

Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας

τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από

την  ημερομηνία  υποβολής  δήλωσης  του  ιδιοκτήτη  τους  ή  του  νόμιμου

εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα

τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα

στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του

ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το

χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές  από  τέλη  καθαριότητας  και  φωτισμού  για  ακίνητο,  του  οποίου  η

ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή

δικτύου  και  το  οποίο,  σύμφωνα  με  υπεύθυνη  δήλωση  του  ιδιοκτήτη  ή  του



                                                                                                                                          

νομίμου  εκπροσώπου  αυτού,  δεν  χρησιμοποιούταν  κατά  το  διάστημα

αναφοράς,  διαγράφονται  ή  παραλείπεται  η  βεβαίωσή  τους.  Η  υπεύθυνη

δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019.

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται. 

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι

την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη

του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά

το  οποίο  το  ακίνητο  δεν  είχε  ποτέ  ηλεκτροδοτηθεί,  διαγράφονται  ή

παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια

υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά

που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55905/19, τις διατάξεις του άρθρου

266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  τις διατάξεις του

άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14

(ΦΕΚ  143  Α/28-06-2014)  και  της  σχετικής  υποχρέωσης  του  Δημοτικού

Συμβουλίου,  να  λάβει  τη  σχετική  απόφαση  καθορισμού  του  ύψους  των

συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για

το  έτος  2020  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  στοιχεία  της  παρούσας  εισήγησης,

παρακαλούμε να προβείτε «στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ

σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με

σκοπό «την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής  υπηρεσιών καθαριότητας  και

φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως

παρεχόμενες  στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα»

(παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄

αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και

τον καθορισμό των ειδικών ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη

απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών.

Η  σχετική  απόφαση  που  θα  ληφθεί,  αφορά  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  και  ο

καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των



                                                                                                                                          

εσόδων  που  αναμένεται  να  εισπραχθούν  εντός  του  έτους  2020  και  σε

συνάρτηση με  το  κόστος  παροχής  της  υπηρεσίας.  Για  τον  προσδιορισμό  του

ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη

να :

1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να

μην  δημιουργούνται  ελλείμματα  στις  υπηρεσίες  αυτές,

συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την

ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,

2. μην  υπερβαίνουν  το  ύψος  των  δαπανών  που  απαιτούνται  για  την

παροχή  των  ανταποδοτικών  υπηρεσιών,  άλλως  υποκρύπτεται

φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

3. καλύπτουν  αποκλειστικά  και  μόνο  τις  δαπάνες  της  αντίστοιχης

υπηρεσίας  και  όχι  άλλες  δαπάνες  του  δήμου,  πέραν  εκείνων  που

αναλογούν στην υπηρεσία.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας:

 Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018

1.  Για  το  έτος  2018,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους

374.511,49 €  .   

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 245.855,08 €

 ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού: 1.175,55 €

 ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 6.791,55 €

 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

  από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 56.482,57 €



                                                                                                                                          

 ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 1.159,10 € 

 KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό 

(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 10.443,64 €

 ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ανταποδοτική 

υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 52.604,00 €

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, εισπράχθηκε

ποσό συνολικού ύψους 258.990,74   €.  

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 142.368,32 €

 ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού: 522,75 €

 ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.804,36 €

 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

  από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 50.088,87 €

 ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 1.158,80 € 

 KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό 

(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 10.443,64 €

 ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ανταποδοτική 

υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 52.604,00 €

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2019

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, εισπράχθηκε ποσό

συνολικού ύψους 202.249,96   €.    

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 130.888,82 €

 ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού: 538,90 €



                                                                                                                                          

 ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 2.145,70 €

 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

  από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 57.465,35 €

 ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 386,71 € 

 ΚΑΕ 3211: Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 435,59 €

 KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό 

(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 10.388,89 €

2. Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να

εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους 132.600,00   €  

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του

Δήμου για την υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά

στο ποσό των 334.849,96 €.

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η

εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

1. Απολογιστικά στοιχεία   δαπανών   Οικονομικού Έτους   2018  

1.  Για  το  έτος  2018,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την  παροχή

υπηρεσιών  καθαριότητας  για  το  Δήμο   ήταν  ποσό  συνολικού

ύψους 389.885,79 €  .   

2.  Για την περίοδο Ιανουαρίου –  Αυγούστου 2018,  οι  δαπάνες

που  αφορούσαν  την  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  για  το

Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 255.139,21 €  .   

2. Απολογιστικά στοιχεία   και π  ροβλέψεις   δαπανών   Οικονομικού Έτους   2019  

1.  Για την περίοδο Ιανουαρίου –  Αυγούστου 2019,  οι  δαπάνες



                                                                                                                                          

που  αφορούσαν  την  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  για  το

Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 199.911,26 €.

2.  Οι  αντίστοιχες  ανάγκες  για  την  περίοδο  Σεπτεμβρίου  –

Δεκεμβρίου  2019  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των

116.149,51 €. 

3.  Κατά  συνέπεια  για  το  οικονομικό  έτος  2019  το  σύνολο  των

δαπανών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας

και ηλεκτροφωτισμού αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό

των 316.060,77 €.

Ανακεφαλαιώνοντας,  οι  συνολικές  εισπράξεις  του  Δήμου  Κέας,  για  το

οικονομικό  έτος  2019,  οι  οποίες  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των

334.849,96  €.,  δεν  ισοσκελίζουν  με  το  σύνολο  των  δαπανών  οι  οποίες

αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 316.060,77 €, δημιουργώντας χρηματικό

υπόλοιπο ύψους 18.789,19 €, το οποίο θα μεταφερθεί στην οικονομική χρήση

του 2020 σε ΚΑΕ 5113 και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αυξημένων

δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2020

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020

Σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  και  ειδικότερα  από  τις  διατάξεις  της

παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

με  την  παρ.  2  του  άρθρου  185  του  Ν.4555/18,  οι  συντελεστές  του  ενιαίου

ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1

διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον

και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα

που  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  κατοικία,  β)  ακίνητα  που



                                                                                                                                          

χρησιμοποιούνται  για  κοινωφελείς,  μη  κερδοσκοπικούς  και  φιλανθρωπικούς

σκοπούς,  γ)  ακίνητα  που  χρησιμοποιούνται  για  την  άσκηση  πάσης  φύσης

οικονομικής δραστηριότητας.

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να

ορίσει  ειδικούς  συντελεστές,  ως  διαβαθμίσεις  των  γενικών  συντελεστών,  για

συγκεκριμένες  κατηγορίες  ακινήτων,  υπό  την  προϋπόθεση,  ότι  αυτό

αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής

ζώνης  στην  οποία  βρίσκονται  ή  άλλων  ιδιαίτερων  αντικειμενικών

χαρακτηριστικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών

λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη,

χρόνος  χρήσης,  ο  βαθμός  κατά  τον  οποίο  τα  ακίνητα  επιβαρύνουν  τις

παρεχόμενες  από  τον  οικείο  δήμο  ανταποδοτικές  υπηρεσίες,  καθώς  και  την

ευρύτερη λειτουργία αυτού.

Ο εκάστοτε  ανώτατος  σε  ύψος  γενικός  ή  ειδικός  συντελεστής  δεν  μπορεί  να

οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.

Στο σημείο  αυτό, θα πρέπει  να αναφερθεί  ότι  σύμφωνα με την υπ’  αριθμόν

261/2018 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  τα  τέλη  καθαριότητας  και

φωτισμού  για  το  έτος  2019  για  στεγασμένους  και  μη  χώρους,  είχαν

διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Κατηγορίες Συντελεστής

Οικιακή χρήση 0,70 € / τμ

Επαγγελματική χρήση 1,50 € / τμ

Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ.

που κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη

των εσόδων για το 2020 έχει ως ακολούθως :



                                                                                                                                          

Κατηγορία χρήσης Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.
Προβλεπόμενα

Έσοδα

Οικιακή χρήση 314.221 0,70 € 219.954,70 €

Άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας 71.908 1,50 € 107.862,00 €

Σύνολο 327.816,70 €

Ωστόσο  συνυπολογίζοντας  και  άλλους  κωδικούς  εσόδων  που  αφορούν  την

υπηρεσία  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού,  το  προβλεπόμενο  ύψος  των

εσόδων για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 373.721,19 €

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 265816,70 €

 ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 

2.500,00 €

 ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 7.000,00 €

 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 62000,00 €

• ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 1.000,00 € 

• ΚΑΕ 3211: Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 5.615,30 €

• KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 

11.000,00 €

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρ. Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2019: 

18.789,19 €

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020

Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  τα  ανωτέρω  στοιχεία,

κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη

λειτουργία  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  φωτισμού  και  απαιτείται  να

καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:



                                                                                                                                          

Κ.Α.Δ. Περιγραφή Κωδικού Προβλεπόμενες Δαπάνες

20.60 Μισθοδοσία 228188,52

20.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων   29700,00

20.62 Παροχή υπηρεσίας 104100,00

20.64 Διάφορα έξοδα    8000,00

20.66 Προμήθεια Αναλωσίμων   61379,00

20.71 Προμήθεια Παγίου     2000,00

20.81 Υποχρεώσεις ΠΟΕ   12399,76

20.85
Πρόβλεψη μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων      5179,71

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 450.946,99 €

Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  υπηρεσίας

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθουν

συνολικά στο ύψος των 450.946,99 €

Συμπεράσματα:

Συνεπώς,  οι  προβλεπόμενες  συνολικές  εισπράξεις  του  Δήμου  Κέας,  για  το

οικονομικό  έτος  2020,  οι  οποίες  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των

373.721,19 €, δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι

οποίες  αναμένεται  να ανέλθουν στο ύψος των  450.946,99 €,  δημιουργώντας

ανάγκη  αναπροσαρμογής  των  καθορισμένων  συντελεστών  των  τελών

καθαριότητας.  Η  ανωτέρω  ανάγκη,  προκύπτει  εξαιτίας  της  επικείμενης

ανάληψης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων από το Δήμο Κέας,

στη  μελέτη  αντικατάστασης  συστήματος  ηλεκτροφωτισμού  καθώς  και  τη  μη

πραγματοποίηση διαφόρων εργολαβιών καθαριότητας το  προηγούμενο έτος,

γεγονός που θα δημιουργήσει αυξημένα έξοδα για την ανταποδοτική υπηρεσία

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  καθώς και  την τροποποίηση της παρ.  4  του

άρθρου  1  του  Ν.25/75,  από  την  παρ.  2  του  άρθρου  185  του  Ν.4555/18,

προτείνουμε τη διαμόρφωση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.    



                                                                                                                                          

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όσα εκτέθηκαν ανωτέρω προτείνει

τη  διαμόρφωση  των  συντελεστών  του  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως εξής:

 Κατηγορίες Συντελεστής

Οικιακή χρήση 0,90 € / τμ

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική 
χρήση

0,50 € / τμ

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 1,70 € / τμ

Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ.

που κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη

των εσόδων για το 2020 έχει ως ακολούθως :

Κατηγορία χρήσης Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.
Προβλεπόμενα

Έσοδα

Οικιακή χρήση 314.221 0,90 € 282.798,90 €

Άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας 71.908 1,70 € 122.243,60 €

Σύνολο 405.042,50 €

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ακίνητα με κοινωφελή, μη

κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση και επομένως δεν αναμένεται η συμμετοχή

του συντελεστή αυτού στη διαμόρφωση των εσόδων. Ωστόσο συνυπολογίζοντας και

άλλους  κωδικούς  εσόδων  που  αφορούν  την  υπηρεσία  καθαριότητας  και

ηλεκτροφωτισμού,  το  προβλεπόμενο  ύψος  των  εσόδων  για  το  έτος  2020,

αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 450.946,99 €

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 343042,50 €

  ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 

2.500,00 €

   ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 7.000,00 €



                                                                                                                                          

 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 62000,00 €

• ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 1.000,00 € 

• ΚΑΕ 3211: Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 5.615,30 €

• KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 

11.000,00 €

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρ. Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2019: 

18.789,19 €

Με  βάση  τους  νέους  καθοριζόμενους  συντελεστές,  οι  προβλεπόμενες

συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό έτος 2020, οι οποίες

αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των  450.946,99  €,  ισοσκελίζουν  με  το

σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο

ύψος των 450.946,99 €.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως

τροποποιήθηκε  από  την  παρ.  1  του  άρθρου  185  του  Ν.4555/18,  δίνεται  η

δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της

εισήγησης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  είτε  στη

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κατά  τη  συζήτηση  και  ψήφιση  των

συντελεστών του τέλους. 

Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό

συντελεστή  του  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους  και  τίθενται  σε  ψηφοφορία  κατ’

αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνο-

λο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για

τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να

τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλι-

ση των δαπανών με τα έσοδα.



                                                                                                                                          

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Ν.Δεμένεγας, καταθέτει σήμερα 22/11/2019 στην
οικονομική επιτροπή εναλλακτική πρόταση για τον καθορισμό των συντελεστών των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, η οποία πήρε αριθμό
πρωτοκόλλου 5411 και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Η Οικονομική Επιτροπή ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και μετά από δια-
λογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :

1) Tην αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-
σμού για το έτος 2020, ανά κατηγορία υπόχρεου για στεγασμένους και μη χώρους,
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής :

 Κατηγορίες Συντελεστής

Οικιακή χρήση 0,90 € / τμ

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική 
χρήση

0,50 € / τμ

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 1,70 € / τμ

2)  Την εναλλακτική πρόταση από τον επικεφαλή της μειοψηφίας κ.Ν.Δεμένεγας, η
οποία κατατέθηκε σήμερα 22/11/2019 και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 5411 και επι-
συνάπτεται στο παρόν πρακτικό. Η ανωτέρω εναλλακτική πρόταση θα πρέπει να συ-
νοδεύεται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κέας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 154/2019



                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ 5ο :  Εισήγηση  για τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης για το έτος 2020.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ.  5354/19.11.2019  εισήγηση
που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει ως εξής
:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, όπως ισχύει, η Οικονομική
Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων
και εισφορών.  Για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης
και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη:

Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων”, όπου ορίζεται, ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα,
έργα  ή  υπηρεσίες,  ο  δήμος  δικαιούται  να  επιβάλλει  τέλη  ή  δικαιώματα,  με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης, τα δικαιώματα
επιβάλλονται υποχρεωτικά όταν η υδροληψία παρέχεται από υπηρεσία του Δήμου.
Δεν  επιτρέπεται  η  επιβολή  δικαιώματος  στις  περιπτώσεις  που  δεν  προβλέπεται
δαπάνη για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.

Τα  οριζόμενα  στην  ΚΥΑ 55905/19, τις  διατάξεις  του  άρθρου  266  του
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄)  ‘’Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου
77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143
Α/28-06-2014).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», ορίζεται ότι τα τέλη αυτά
πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο
δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης
υπηρεσίας. 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών
θα πρέπει τα τέλη να :

 καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να
μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας
παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη
της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,

 μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή
των ανταποδοτικών  υπηρεσιών,  άλλως  υποκρύπτεται  φορολογία,  κατά
παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,



                                                                                                                                          

 καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας
και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην
υπηρεσία.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας:

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2018.

Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 550.785,22   €  .   

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 6.898,83 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 59.682,43 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 125,00 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10.676,28 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.850,65 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 136.407,91 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 20.178,92 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 50.137,35 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10.803,29 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2017), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 237.024,56

€

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Αυγούστου  2018,  εισπράχθηκε  ποσό
συνολικού ύψους 440.151,74 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.100,00 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 50,00 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.909,58 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.560,25 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 123.605,90 €



                                                                                                                                          

 Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.566,64 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 37.465,84 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.868,97 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2017), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 237.024,56

€

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019  

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Αυγούστου  2019,  εισπράχθηκε  ποσό
συνολικού ύψους 406.949,09 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.923,41 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 6,00 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 300,00 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.974,50 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 406,13 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 124.942,87 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.404,87 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 39.177,04 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.032,63 €

 Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2018), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 204.782,35

€

 Για  την  περίοδο  Σεπτεμβρίου  –  Δεκεμβρίου  2019 αναμένεται  να
εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους 108.800,00 €

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του
Δήμου  για  την  υπηρεσία  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  αναμένεται  να
ανέλθει συνολικά στο ποσό των 515.749,09 €.



                                                                                                                                          

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η
εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

 Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2018  

 Για το σύνολο του έτους 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία
ύδρευσης και  αποχέτευσης για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους
346.002,87 €. 

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Αυγούστου  2018,  οι  δαπάνες  που
αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης  για το Δήμο  ήταν
ποσό συνολικού ύψους 207.082,21 €

 Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2019  

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Αυγούστου  2019,  οι  δαπάνες  που
αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν
ποσό συνολικού ύψους 172.349,43 €. 

 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 113.749,32 €.

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των δαπανών του
Δήμου  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  ύδρευσης  και  αποχέτευσης
αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 286.098,75 € 

Από  τα  ανωτέρω,  προκύπτει  ότι  τα  προβλεπόμενα  έσοδα  του  έτους  2019,
αναμένεται να ξεπεράσουν το σύνολο των δαπανών που προβλέπεται πως θα
πραγματοποιηθούν  κατά  229.650,34  €.  Το  ποσό  αυτό,  θα  μεταφερθεί  σαν
χρηματικό υπόλοιπο, στον κωδικό 5113.01 του Π/Υ του 2020.  

 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2020

• Προβλέψεις  εσόδων  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  τελών  ύδρευσης  και  
αποχέτευσης οικονομικού έτους 2020.

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2020, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές
χρεώσεις,  που παρατίθενται  στην  υπ’  αρίθμ.  262/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που καθόριζε το ύψος των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων



                                                                                                                                          

ύδρευσης  και  αποχέτευσης  του  Δήμου  Κέας  για  το  2019,  όπως  παρατίθενται
παρακάτω:

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €,  με την υποχρέωση του
Δήμου  να  παρέχει  στον  καταναλωτή  το  φρεάτιο  σύνδεσης,  το  κολάρο  του
κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης

Το  τέλος  επανασύνδεσης  ύδρευσης  θεωρείται  ότι  είναι  αναγκαίο  για  την
εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών ύδρευσης.

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.

Πάγιο ύδρευσης

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως

Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά)
για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή

Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά
από αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρομέτρου
από την Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/-
3%).



                                                                                                                                          

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά,
Οτζιάς κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή
(αφορά το κόστος προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση.

γ)  Δημόσια  κτίρια,  κοινόχρηστοι  χώροι,  Φιλανθρωπικά  ιδρύματα,  Εκκλησίες,
Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €

 51 - 100 κυβ. 1,10 €

 101 - 150 κυβ. 2,00 €

 151 - 200 κυβ. 3,00 €

 201 - 300 κυβ. 6,00 €

 301 και άνω 8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €

 51 - 100 κυβ. 1,50 €

 101 - 200 κυβ. 1,80 €

 201 και άνω 2,00 €



                                                                                                                                          

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 0,60 €

 51 - 100 κυβ. 0,70€

 101 - 150 κυβ. 1,50 €

 151 - 200 κυβ. 3,00 €

 201 - 300 κυβ. 6,00 €

 301 και άνω 8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €

 51 - 100 κυβ. 1,50 €

 101 - 200 κυβ. 1,80 €

 201 και άνω 2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την

κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €

 51 - 100 κυβ. 1,10 €

 101 - 150 κυβ. 2,00 €

 151 - 200 κυβ. 3,00 €

 201 - 300 κυβ. 6,00 €



                                                                                                                                          

 301 και άνω 8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €

 51 - 100 κυβ. 1,50 €

 101 - 200 κυβ. 1,80 €

 201 και άνω 2,00 €

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.

• Οικισμός Κορησσίας:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2

γ. Οικίες: 5 €/μ2

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

γ. Οικίες: 7 €/μ2

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €

 Οικισμός Κορησσίας: 10 €

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €



                                                                                                                                          

 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.

Το  δικαίωμα  σύνδεσης  στο  αποχετευτικό  δίκτυο  να  καταβληθεί  σε  δύο
εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη
λήξη της α΄ δόσης να δοθεί έκπτωση 10 %.

Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
0321 Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο   6.000,00 €

0322 Τέλος ύδρευσης και πάγιο ύδρευσης  60.000,00 €

0323 Τέλος επαναφοράς υδροληψίας    300,00 €

0324 Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού  12.000,00 €

0341.0001 Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 
αποχέτευσης - Τέλος αποχέτευσης - Πάγιο 
αποχέτευσης

  15.000,00 €

2112.0001 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης - Τακτικά 
έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης

142.000,00 €

2114.0002 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης - 
Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης  21.000,00 €

3212 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ύδρευση 167.417,72 €

3214 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποχέτευση  19.465,00 €

5113 Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2019 
υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης 229.650,34 €

ΣΥΝΟΛΟ 672.833,06 €

Σημείωση:

Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος 2020,
προσδιορίζονται  με βάση την πορεία εισπράξεων των ετών 2018 και  2019. Η
πρόβλεψη των κωδικών 3212 και  3214,  αφορά την πρόβλεψη είσπραξης των
τελών  και  δικαιωμάτων  ΠΟΕ  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  που  θα
επαναβεβαιωθούν  στο  2020.  Το  αναγραφόμενο  ποσό,  προκύπτει  από  τη
διαφορά  των  εισπρακτέων  υπολοίπων  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  του  έτους
2019 με την πρόβλεψη μη είσπραξης (25.85). Συνεπώς, η πραγματική πρόβλεψη



                                                                                                                                          

είσπραξης από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν,
θα είναι: 186.882.72 – 125.067.22 = 61.815.50 €.  

• Προβλέψεις   δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020  

Οι αρμόδιες  υπηρεσίες  λαμβάνοντας  υπόψη τους  τα  ανωτέρω στοιχεία,  κατάρτισαν

πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως

αναλύονται ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

60 Μισθοδοσία  87824.00

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  46700.00

62 Παροχή υπηρεσίας 127823.95

64 Διάφορα έξοδα   3300.00

66 Προμήθεια αναλώσιμων  69000.00

71 Προμήθεια παγίων  43800.00

73 Έργα 105728.00

74 Μελέτες 42407,00

81 Υποχρεώσεις ΠΟΕ 21182,89

85 Πρόβλεψη μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων

125067,22

ΣΥΝΟΛΟ 672.833.06 €

Συμπεράσματα:

Κατά συνέπεια και  σύμφωνα με τα  ανωτέρω,  και  όπως απαιτείται  από  τις
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 55905/19 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με
θέμα την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων -
Οικονομικού Έτους 2020», τα έσοδα του έτους 2020,  τα οποία αναμένεται να
ανέλθουν στο ύψος 672.833.06 € εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις προβλεπόμενες
ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του
έτους 2020 οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 672.833.06
€. 

Συνεπώς,  δεν  απαιτείται  αναπροσαρμογή  των  συντελεστών  χρέωσης  για  το
οικονομικό έτος 2020, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα
της ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις προβλεπόμενες δαπάνες. 



                                                                                                                                          

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όσα εκτέθηκαν ανωτέρω και
στα  πλαίσια  μιας  δικαιότερης  ανακατανομής  των  χρεώσεων  των  τελών
ύδρευσης  και  αποχέτευσης  που  δεν  θα  επηρεάσει  το  σύνολο  των
προβλεπόμενων εσόδων της υπηρεσίας, προτείνει τα εξής:

(i)  Κατάργηση  της  κατηγορίας  201-300  κυβικά  με   6€  και  δημιουργία  μια
ενιαίας κατηγορίας 201  και άνω με 8€. Η αλλαγή αυτή αφορά την οικιακή
χρήση για όλες τις περιοχές.

(ii)  Μείωση  των  συντελεστών  κατά  3%  σε  όλα  τα  τιμολόγια  (οικιακά,
επαγγελματικά) και σε όλες τις περιοχές στις κατηγορίες 0 -200 κυβ.

(iii) Κατάργηση των πάγιων χρεώσεων στους μετρητές της Κάτω Μεριάς λόγω
μη σταθερής υδροδότησης.

Με βάση τα ανωτέρω οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής: 

Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €,  με την υποχρέωση του
Δήμου  να  παρέχει  στον  καταναλωτή  το  φρεάτιο  σύνδεσης,  το  κολάρο  του
κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.

Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα
των ζώων τους,  από  την  δεξαμενή  του δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας,  το  τέλος
σύνδεσης  νέας παροχής  δύναται  να  πληρωθεί  σε  ισόποσες  δόσεις  και  ως το
τέλος του έτους.

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης

Το  τέλος  επανασύνδεσης  ύδρευσης  θεωρείται  ότι  είναι  αναγκαίο  για  την
εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών ύδρευσης.



                                                                                                                                          

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.

Πάγιο ύδρευσης

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν
των μετρητών της περιοχής της Κάτω Μεριάς, λόγω μη σταθερής υδροδότησης.

Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά)
για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή

Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά
από αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου
από την Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/-
3%).

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά,
Οτζιάς κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή
(αφορά το κόστος προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση.

γ)  Δημόσια  κτίρια,  κοινόχρηστοι  χώροι,  Φιλανθρωπικά  ιδρύματα,  Εκκλησίες,
Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 €



                                                                                                                                          

 51 - 100 κυβ. 1,07 €

 101 - 150 κυβ. 1,94 €

 151 - 200 κυβ. 2,94 €

 201 και άνω 8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €

 51 - 100 κυβ. 1,46 €

 101 - 200 κυβ. 1,75 €

 201 και άνω 2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 €

 51 - 100 κυβ. 0,68 €

 101 - 150 κυβ. 1,45 €

 151 - 200 κυβ. 2,90 €

 201 και άνω 8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €

 51 - 100 κυβ. 1,46 €

 101 - 200 κυβ. 1,75 €

 201 και άνω 2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ

α) Οικιακή χρήση.



                                                                                                                                          

β)  Επαγγελματική  χρήση,  στην  επαγγελματική  χρήση  συμπεριλαμβάνει  την
κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 €

 51 - 100 κυβ. 1,07 €

 101 - 150 κυβ. 1,94 €

 151 - 200 κυβ. 2,90 €

 201 και άνω 8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €

 51 - 100 κυβ. 1,46 €

 101 - 200 κυβ. 1,75 €

 201 και άνω 2,00 €

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.

• Οικισμός Κορησσίας:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2

γ. Οικίες: 5 €/μ2

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

γ. Οικίες: 7 €/μ2



                                                                                                                                          

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €

 Οικισμός Κορησσίας: 10 €

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €

 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.

Το  δικαίωμα  σύνδεσης  στο  αποχετευτικό  δίκτυο  να  καταβληθεί  σε  δύο
εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη
λήξη της α΄ δόσης να δοθεί έκπτωση 10 %.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνα-

τότητα κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισή-

γησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελε-

στών του τέλους. 

Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό
συντελεστή τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτι-
κή πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων
ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το τέλος,
και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση
να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Ν.Δεμένεγας αναφέρει ότι λόγω μόνιμης διακοπής
λειτουργίας  της  μονάδας  βιολογικού καθαρισμού βουρκαρίου –  Γιαλισκαρίου  τα
τέλη αποχέτευσης της εν λόγω περιοχής θα πρέπει να εξισωθούν με τα τέλη της Κο-
ρησσίας δλδ 40 % του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα για όλες τις περιοχές
Κοηρσσίας – Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου.



                                                                                                                                          

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και
τις ανωτέρω παρατηρήσεις της μειοψηφίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για την διαμόρφωση των
συντελεστών ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2020, ως εξής :



                                                                                                                                          

Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €,  με την υποχρέωση του
Δήμου  να  παρέχει  στον  καταναλωτή  το  φρεάτιο  σύνδεσης,  το  κολάρο  του
κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.

Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα
των ζώων τους,  από  την  δεξαμενή  του δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας,  το  τέλος
σύνδεσης  νέας παροχής  δύναται  να  πληρωθεί  σε  ισόποσες  δόσεις  και  ως το
τέλος του έτους.

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης

Το  τέλος  επανασύνδεσης  ύδρευσης  θεωρείται  ότι  είναι  αναγκαίο  για  την
εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών ύδρευσης.

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.

Πάγιο ύδρευσης

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν
των μετρητών της περιοχής της Κάτω Μεριάς, λόγω μη σταθερής υδροδότησης.

Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά)
για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή

Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά
από αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου



                                                                                                                                          

από την Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/-
3%).

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά,
Οτζιάς κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή
(αφορά το κόστος προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση.

γ)  Δημόσια  κτίρια,  κοινόχρηστοι  χώροι,  Φιλανθρωπικά  ιδρύματα,  Εκκλησίες,
Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 €

 51 - 100 κυβ. 1,07 €

 101 - 150 κυβ. 1,94 €

 151 - 200 κυβ. 2,94 €

 201 και άνω 8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €

 51 - 100 κυβ. 1,46 €

 101 - 200 κυβ. 1,75 €

 201 και άνω 2,00 €



                                                                                                                                          

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 €

 51 - 100 κυβ. 0,68 €

 101 - 150 κυβ. 1,45 €

 151 - 200 κυβ. 2,90 €

 201 και άνω 8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €

 51 - 100 κυβ. 1,46 €

 101 - 200 κυβ. 1,75 €

 201 και άνω 2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ

α) Οικιακή χρήση.

β)  Επαγγελματική  χρήση,  στην  επαγγελματική  χρήση  συμπεριλαμβάνει  την
κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 €

 51 - 100 κυβ. 1,07 €

 101 - 150 κυβ. 1,94 €

 151 - 200 κυβ. 2,90 €

 201 και άνω 8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €



                                                                                                                                          

 51 - 100 κυβ. 1,46 €

 101 - 200 κυβ. 1,75 €

 201 και άνω 2,00 €

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.

• Οικισμός Κορησσίας:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2

γ. Οικίες: 5 €/μ2

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

γ. Οικίες: 7 €/μ2

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €

 Οικισμός Κορησσίας: 10 €

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €

 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.



                                                                                                                                          

Το  δικαίωμα  σύνδεσης  στο  αποχετευτικό  δίκτυο  να  καταβληθεί  σε  δύο
εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη
λήξη της α΄ δόσης να δοθεί έκπτωση 10 %.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 155/2019



                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκρο-
ταφείου για το έτος 2020. 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ.  4829/18.11.2019  εισήγηση
που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει ως εξής
:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονο-
μική Επιτροπή εισηγείται προς  το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιω-
μάτων και εισφορών.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Α. Ν.582/68, τα έσοδα των δήμων από τα
κοιμητήρια είναι “δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν γένει
λειτουργίας αυτών”.
Το  ύψος  των  ανωτέρω  τελών  και  δικαιωμάτων  προσδιορίζεται  κάθε  φορά  με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/69,(ΦΕΚ 212 Α΄) σχετικά με τη χρήση
δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, αναφέρεται ότι μπορούν να επιβάλλονται τέλη
τα οποία εισπράττονται με βεβαιωτικούς καταλόγους.
Στο  Δήμο  Κέας  τα  τέλη  και  δικαιώματα  δημοτικού  νεκροταφείου  καθορίστηκαν
σύμφωνα με την υπ' αριθμό 263/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το
έτος 2019 ως εξής:

 Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα
(30,00€)

 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα 

(30,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(50,00€)
 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Για τον καθορισμό του ύψους των τελών για το έτος 2020 λαμβάνονται υπόψη τα 
κάτωθι:
   
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2018  

Για το έτος 2018 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 14549,93€ 
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 780,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 11210,15€



                                                                                                                                          

ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 549,93€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1830,31€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων:179,54€

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018     εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
12437,45€ 
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 450€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9987,72€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 524,93€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1305,90€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 168,90€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2019

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019     εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
12382,54€ 
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 450,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10187,93€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 514,71€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1208,75€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 21,15€

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 
συνολικού ύψους 2500,00 €

Κατά συνέπεια για το έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και 
δικαιώματα χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 
14882.54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2018

Για το έτος 2018 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης 
Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 16120,00€ 
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 14880,00€ 
ΚΑΕ 7413: Λοιπές μελέτες: 1240,00€:
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου   2018   οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά: 
8349,33€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 8349,33€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2019

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019  οι δαπάνες που αφορούσαν την 
παροχή υπηρεσιών χρήσης  Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 14727,93€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 7729,33€
ΚΑΕ 7112:  Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων: 4000,00€
ΚΑΕ 8121: Προμήθεια παγίων (ΠΟΕ): 2998,60€
Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου   2019   αναμένεται 
να ανέλθουν στο ύψος των    6530,00€  



                                                                                                                                          

Κατά συνέπεια για το έτος 2019 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των  
21257,93€

Τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες για το έτος 2020 διαμορφώνονται ως εξής: 
                                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020

            Κ.Α.Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               ΠΟΣΟ

             0412 Δικαίωμα ενταφιασμού                600,00

             0413 Δικαίωμα ανανέωσης
(παράταση χρόνου ταφής)

          13.800,00

             0415 Δικαίωμα φύλαξης οστών                650,00

          3219.0005 Έσοδα από Νεκροταφεία              7360,73    

          3219.0009 Δικαίωμα φύλαξης οστών                397,29 

         ΣΥΝΟΛΟ            22808,02

             

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

            Κ.Α.Δ            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  ΠΟΣΟ

             61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                       0,00

             62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ               24260,00

             71 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                       0,00  

             81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)

                      0,00

         ΣΥΝΟΛΟ               24260.00

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές όπως αυτοί έχουν 
διαμορφωθεί από την ως άνω απόφαση και καλείται η οικονομική επιτροπή να 
εισηγηθεί για την διατήρηση ή μη των συντελεστών για το έτος 2020.

 Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα
(30,00€)

 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα 

(30,00€)



                                                                                                                                          

 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 
(50,00€)

 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Υπενθυμίζουμε  ότι,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  1  του  Ν.25/75,  όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα
κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της
Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  είτε  στη  συνεδρίαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για την διαμόρφωση
των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Nεκροταφείου για το έτος 2020, την διατή-
ρηση των συντελεστών του προηγούμενου έτους και για το έτος 2020, ως εξής :

 Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα
(30,00€)

 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα 

(30,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(50,00€)
 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 156/2019



                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου
για το έτος 2020.   

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ.  4828/18.11.2019  εισήγηση
που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει ως εξής
:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονο-
μική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιω-
μάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του
δικαιώματος χρήσης δημοτικών σφαγείων όπως ορίζεται και στην παρ.3 του άρθρου
3 του Β.Δ 24/2-10/10/10/58

Με την 264/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε το τέλος χρήσης
Δημοτικού  Σφαγείου,  (επικύρωση  νομιμότητας  από  Απ/νη  Διοίκηση  Αιγαίου
5460/29-01-2019, ΑΔΑ: Ω0ΠΡΟΡ1Ι-ΑΒΔ) για το έτος 2019 ως εξής:

α/α           Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα
Χονδρικού Εμπορίου νωπού

κρέατος  αιγοπροβάτων,
χοιρινών και βοοειδών

€/κεφαλή

 Λοιπές κατηγορίες
λιανικής πώλησης

κρέατος, παραγωγοί
και λοιποί
€/κεφαλή

       1. Αμνοί, ερίφια  1,70              2,20

 2. Αίγες, πρόβατα  1,90              2,50

 3. Χοίροι γδαρτοί                      8,00              8,00

 4. Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.                    10,00            10,00

5. Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.   6,00              8,00

 6. Χοιρίδια (έως 25κ)                      3,50              3,50

 7. Βοοειδή- Μόσχοι                    20,00            20,00

α/α Άλλες υπηρεσίες €/ημέρα/χρήστη €/ημέρα/χρήστη

1. Τέλος χρήσης ψυγείου για τα 
υποπροϊόντα σφαγής

1,00 1,00



                                                                                                                                          

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές όπως αυτοί έχουν
διαμορφωθεί  από  την  ως  άνω  απόφαση  και  καλείται  η  Οικονομική  επιτροπή  να
εισηγηθεί για την διατήρηση ή μη των συντελεστών για το έτος 2020.

α/α           Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα
Χονδρικού Εμπορίου νωπού

κρέατος  αιγοπροβάτων,
χοιρινών και βοοειδών

€/κεφαλή

 Λοιπές κατηγορίες
λιανικής πώλησης

κρέατος, παραγωγοί
και λοιποί
€/κεφαλή

       1. Αμνοί, ερίφια  1,70              2,20

 2. Αίγες, πρόβατα  1,90              2,50

 3. Χοίροι γδαρτοί                      8,00              8,00

 4. Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.                    10,00            10,00

5. Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.   6,00              8,00

 6. Χοιρίδια (έως 25κ)                      3,50              3,50

 7. Βοοειδή- Μόσχοι                    20,00            20,00

α/α Άλλες υπηρεσίες €/ημέρα/χρήστη €/ημέρα/χρήστη

1. Τέλος χρήσης ψυγείου για τα 
υποπροϊόντα σφαγής

1,00 1,00

 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως  
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα 
κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της 
Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για την διαμόρφωση
των δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2020, την διατήρηση των
συντελεστών του προηγούμενου έτους και για το έτος 2020, ως εξής :

α/α           Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα
Χονδρικού Εμπορίου νωπού

κρέατος  αιγοπροβάτων,
χοιρινών και βοοειδών

€/κεφαλή

 Λοιπές κατηγορίες
λιανικής πώλησης

κρέατος, παραγωγοί
και λοιποί
€/κεφαλή

       1. Αμνοί, ερίφια  1,70              2,20

 2. Αίγες, πρόβατα  1,90              2,50

 3. Χοίροι γδαρτοί                      8,00              8,00



                                                                                                                                          

 4. Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.                    10,00            10,00

5. Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.   6,00              8,00

 6. Χοιρίδια (έως 25κ)                      3,50              3,50

 7. Βοοειδή- Μόσχοι                    20,00            20,00

α/α Άλλες υπηρεσίες €/ημέρα/χρήστη €/ημέρα/χρήστη

1. Τέλος χρήσης ψυγείου για τα 
υποπροϊόντα σφαγής

1,00 1,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 157/2019



                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ 8ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων και τέλους
χρήσης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ.  5357/19.11.2019  εισήγηση
που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει ως εξής
:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονο-
μική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιω-
μάτων και εισφορών.

                   Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι :

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 11 ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 3 του Ν.1080/80, η άδεια για χρήση κοινόχρηστου χώρου που θα χορηγηθεί 
για το 2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας χορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 
λήξη του ημερολογιακού έτους, δηλαδή όλες οι χορηγούμενες άδειες θα λήγουν στις 
31 Δεκεμβρίου 2020.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10, το δημοτικό 
συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητας του, 
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με
τις οποίες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των 
κοινοχρήστων χώρων εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. Επίσης το άρθρο 
13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, (ΦΕΚ 
137/04 τεύχος Α'), το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να προβεί στη λήψη απόφασης για
επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τον προσδιορισμό του ύψους 
των τελών για το οικονομικό έτος 2020.
 Το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 
του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004, 
«Το τέλος ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου κατά 
τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της 
πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Ειδικά σε 
περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε
φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με 
απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο».

A) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με την υπ'αριθμ. 265/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι 
περιοχές των κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν, τα τέλη αυτών 
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, πάγκων οπωροπωλείων, 



                                                                                                                                          

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη κλπ, καθώς και ο καθορισμός των
όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ως εξής:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Για τα καταστήματα που βρίσκονται  εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών 
Κορησσίας και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού 
Βουρκαρίου να ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς  ποσού 17,00€ ανά 
τ.μ/ετησίως

Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως

Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, 
ποσού 4,00€/τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας 
εμπορικής προβολής.

Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη δυνατότητα καταβολής 
του αναλογούντος τέλους με τους ακόλουθους τρόπους:

Η καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν 
την παράδοση
της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού του διπλοτύπου είσπραξης.

Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε
μετρητοίς  πριν  την έκδοση άδειας  χρήσης  αναγραφομένου επ'αυτής  του αριθμού
διπλοτύπου είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του
Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον
υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση
σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2020, ως ακολούθως: 
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά
την εκπρόθεσμη καταβολή
ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη
διατύπωση  ανάκληση  της  άδειας  και  επιβολή  των  νόμιμων  προστίμων.  Τυχόν
καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Η  άδεια  χορηγείται  υπό  την  αίρεση  εξόφλησης  όλων  των  δόσεων
εντός των τασσόμενων  προθεσμιών,  αναγραφόμενης  επ'  αυτής
του αριθμού του γραμματίου  είσπραξης  που αντιστοιχεί στο ποσό  που 
καταβλήθηκε προ της χορήγησής  της, του αριθμού των δόσεων που  απομένουν προς



                                                                                                                                          

εξόφληση  και  των  προθεσμιών  καταβολής  τους.  Η  εκπρόθεσμη  καταβολή  ή  μη
καταβολή  έστω  και  μίας  εκ  των  δόσεων  συνεπάγεται  αυτοδίκαια  και  χωρίς  να
απαιτείται  άλλη  διατύπωση  ανάκληση  της  άδειας  και  αυθαίρετη  χρήση  του
κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν
επιστρέφονται.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του
από  20.10.1958  β.δ.  (Α΄171),  όπως  η  παράγραφος  αυτή  αντικαταστάθηκε  µε
το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.  4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει
επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη,
με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια
απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση
χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο
του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση
της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση
για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το
Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση
περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε
αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται
δε σχετικό  σχεδιάγραµµα  και,  αν  απαιτείται,  φωτογραφίες, ή  ηλεκτρονικό  αρχείο
τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση
του  χώρου  αυτού  ή  θυροκολλείται  στο  κατάστηµα  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση.
Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του
κοινόχρηστου  χώρου,  αφαιρώντας  τα  κάθε  είδους  αντικείµενα  που  έχουν
τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο
παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από
συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση
συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται
σε  ειδική  έκθεση,  η  οποία  υπογράφεται  από  τον  επικεφαλής του  συνεργείου  του
Δήμου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί
ειδικό πρόστιμο  για  τα  έξοδα  µεταφοράς  και  αποθηκεύσεως αυτών,  το  οποίο
καθορίζεται µε την απόφαση του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το
ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
της  αφαίρεσης,  τα  αφαιρεθέντα  αντικείµενα  κατάσχονται  άµεσα  και  µπορεί  να
διατίθενται,  να εκποιούνται  ή  να  καταστρέφονται  από  το  Δήµο,  σύµφωνα  µε  το
άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω
αντικειµένων  διαπιστωθεί  δεύτερη  παράβαση,  αφαιρείται  η  άδεια
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου,  δεν χορηγείται  στον παραβάτη νέα αντίστοιχη
άδεια  στο  επόμενο  ημερολογιακό  έτος  μέχρι  συμπληρώσεως  του  χρονικού
διαστήματος αυτού». 



                                                                                                                                          

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου
13 του από 24.9/20.10.1958 β.δ.,  προστίθενται  εδάφια δεύτερο και  τρίτο ως εξής:
«Με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί  να προβλέπεται  ποιοι  από τους
ανωτέρω  χώρους  κατ΄  εξαίρεση  παραχωρούνται  και  χωρίς  διενέργεια
δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά
αποκλειστικώς  τη  διεξαγωγή  εκδηλώσεων  κοινωνικής  αλληλεγγύης  ή  δράσεων
τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια
απόφαση ορίζονται  οι  ειδικότεροι  όροι και  η  διαδικασία  για την παραχώρηση της
χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο
εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.». 

Β) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Με την υπ'αριθμ. 265/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκε το
τέλος χρήσης χώρων για την άσκηση του  υπαίθριου εμπορίου

Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που
δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και οριοθετούνται από τους Δήμους στο
χώρο δικαιοδοσίας τους καθώς και  σε ιδιωτικούς χώρους.  Οι θέσεις  άσκησης του
υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών
καθώς και εκτός περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από
οργανωμένες  ξενοδοχειακές  μονάδες,  μπροστά  από  την  είσοδο  εμπορικών
καταστημάτων  και  εισόδους  αρχαιολογικών  χώρων,  μουσείων,  μνημείων  και
εκκλησιών. 
Το τέλος χρήσης χώρων για την άσκηση του  υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται σε
όσους χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.

Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι
θέσεις, οι οποίες έχουν συνολικά ως εξής:

- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-
καντίνα

Τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό
των 500,00€ ετησίως.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων 
και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και 
τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικε-
φαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση 
της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 
παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου,η ψηφοφορία επαναλαμ-
βάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η 
πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.



                                                                                                                                          

                    
Με  βάση  τα  ανωτέρω  η Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  παραθέτει  τους
συντελεστές όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την ως άνω απόφαση και τον
καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων  και
τέλους χρήσης  για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  και καλείται η
Οικονομική επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την διατήρηση
ή μη των τελών για το έτος 2020.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω προτείνεται ο καθορισμός των συντελεστών
τελών κοινοχρήστων χώρων και τέλους χρήσης για άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου  για το έτος 2020 ως εξής:

Α) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-ΟΤΖΙΑ

Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών 
Κορησσίας και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΤΖΙΑ

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς  ποσού 17,00€ ανά 
τ.μ/ετησίως
  
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ 

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Κάτω Μεριά ως εξής:
 
Στεγασμένοι χώροι:  Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 8,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Μη στεγασμένοι χώροι: Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 6,50€ ανά 
τ.μ/ετησίως

Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως

Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, 
ποσού 4,00€/τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας 
εμπορικής προβολής.



                                                                                                                                          

Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε
μετρητοίς  πριν  την έκδοση άδειας  χρήσης  αναγραφομένου επ'αυτής  του αριθμού
διπλοτύπου είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του
Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον
υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση
σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2020, ως ακολούθως: 
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά
την εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την
αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων
προστίμων. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του
από  20.10.1958  β.δ.  (Α΄171),  όπως  η  παράγραφος  αυτή  αντικαταστάθηκε  µε
το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.  4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει
επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη,
με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια
απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση
χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο
του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση
της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση
για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το
Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση
περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε
αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται
δε σχετικό  σχεδιάγραµµα  και,  αν  απαιτείται,  φωτογραφίες, ή  ηλεκτρονικό  αρχείο
τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση
του  χώρου  αυτού  ή  θυροκολλείται  στο  κατάστηµα  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση.
Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του
κοινόχρηστου  χώρου,  αφαιρώντας  τα  κάθε  είδους  αντικείµενα  που  έχουν
τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο
παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από
συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση
συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται
σε  ειδική  έκθεση,  η  οποία  υπογράφεται  από  τον  επικεφαλής του  συνεργείου  του
Δήμου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί
ειδικό πρόστιμο  για  τα  έξοδα  µεταφοράς  και  αποθηκεύσεως αυτών,  το  οποίο
καθορίζεται µε την απόφαση του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το
ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
της  αφαίρεσης,  τα  αφαιρεθέντα  αντικείµενα  κατάσχονται  άµεσα  και  µπορεί  να
διατίθενται,  να εκποιούνται  ή  να  καταστρέφονται  από  το  Δήµο,  σύµφωνα  µε  το
άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω
αντικειµένων  διαπιστωθεί  δεύτερη  παράβαση,  αφαιρείται  η  άδεια



                                                                                                                                          

χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου,  δεν χορηγείται  στον παραβάτη νέα αντίστοιχη
άδεια  στο  επόμενο  ημερολογιακό  έτος  μέχρι  συμπληρώσεως  του  χρονικού
διαστήματος αυτού». 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου
13 του από 24.9/20.10.1958 β.δ.,  προστίθενται  εδάφια δεύτερο και  τρίτο ως εξής:
«Με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί  να προβλέπεται  ποιοι  από τους
ανωτέρω  χώρους  κατ΄  εξαίρεση  παραχωρούνται  και  χωρίς  διενέργεια
δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά
αποκλειστικώς  τη  διεξαγωγή  εκδηλώσεων  κοινωνικής  αλληλεγγύης  ή  δράσεων
τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια
απόφαση ορίζονται  οι  ειδικότεροι  όροι και  η  διαδικασία  για την παραχώρηση της
χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο
εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.». 

Καθορίζεται  ο  τρόπος  καθορισμού  των  όρων  και  προϋποθέσεων  κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων ως εξής:

1.  Η  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  να  γίνεται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να

υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.

2. Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του

κοινόχρηστου χώρου.

3. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα

αποτυπώνεται  η  τοποθέτηση  των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον

κοινόχρηστο χώρο,  μαζί  με  τα  λοιπά στοιχεία  της  άδειας,  ήτοι  αριθμό  αυτής,

ονοματεπώνυμο  καταστηματάρχη,  χρονική  περίοδος  ισχύος  της  άδειας,

υποχρεούνται  να  αναρτηθούν  εντός  πλαισίου  σε  εμφανές  μέρος  εκτός  του

καταστήματος.

Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη
είναι και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες): 

 Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό

από το οποίο να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου 

2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας



                                                                                                                                          

3)  Τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  του  καταστήματος,  στο  οποίο  θα

αποτυπώνεται η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων

στον κοινόχρηστο χώρο.

 Για νομικά πρόσωπα: 

1) Καταστατικό εταιρείας 

2)  Προσωπικά  στοιχεία  νόμιμου  εκπροσώπου  (ΑΦΜ,  αστυνομική

ταυτότητα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο), 

3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ

4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην

προηγούμενη παράγραφο.

        Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας 

είναι :

 Η  μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του 

διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και 

από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται

Β) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που
δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και  οριοθετούνται από τους Δήμους στο
χώρο δικαιοδοσίας τους καθώς και  σε ιδιωτικούς χώρους.  Οι θέσεις  άσκησης του
υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών
καθώς και εκτός περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από
οργανωμένες  ξενοδοχειακές  μονάδες,  μπροστά  από  την  είσοδο  εμπορικών
καταστημάτων  και  εισόδους  αρχαιολογικών  χώρων,  μουσείων,  μνημείων  και
εκκλησιών. 
Το τέλος  χρήσης  χώρων για  την  άσκηση του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται  σε
όσους χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.

Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι
θέσεις, οι οποίες έχουν συνολικά ως εξής:

- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-
καντίνα

Καθορίζεται  τέλος  χρήσης  χώρου  για  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου
(καντίνα) το ποσό των 3.500,00€ ετησίως.



                                                                                                                                          

Με βάση τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά

                                                       Η Οικονομική Επιτροπή

                            αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. Ζ του Ν.3852/2010
 Τις υπ΄αριθμ.  123/2015, 265/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Κέας
 Την υπ’αριθμ. 5357/19-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό συντελεστών τελών χρήσης
κοινόχρηστων  χώρων,  και  τέλους  χρήσης  χώρου για  άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου (καντίνα) έτους 2020 ως εξής: 

Α) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-ΟΤΖΙΑ

Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών 
Κορησσίας και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΤΖΙΑ

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς  ποσού 17,00€ ανά 
τ.μ/ετησίως
  
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ 

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Κάτω Μεριά ως εξής:
 
Στεγασμένοι χώροι:  Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 8,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Μη στεγασμένοι χώροι: Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 6,50€ ανά 
τ.μ/ετησίως

Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως



                                                                                                                                          

Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, 
ποσού 4,00€/τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας 
εμπορικής προβολής.

Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε
μετρητοίς  πριν  την έκδοση άδειας  χρήσης  αναγραφομένου επ'αυτής  του αριθμού
διπλοτύπου είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του
Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον
υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση
σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2020, ως ακολούθως: 
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά
την εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την
αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων
προστίμων. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του
από  20.10.1958  β.δ.  (Α΄171),  όπως  η  παράγραφος  αυτή  αντικαταστάθηκε  µε
το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.  4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει
επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη,
με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια
απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση
χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο
του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση
της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση
για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το
Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση
περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε
αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται
δε σχετικό  σχεδιάγραµµα  και,  αν  απαιτείται,  φωτογραφίες, ή  ηλεκτρονικό  αρχείο
τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση
του  χώρου  αυτού  ή  θυροκολλείται  στο  κατάστηµα  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση.
Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του
κοινόχρηστου  χώρου,  αφαιρώντας  τα  κάθε  είδους  αντικείµενα  που  έχουν
τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο
παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από
συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση
συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται
σε  ειδική  έκθεση,  η  οποία  υπογράφεται  από  τον  επικεφαλής του  συνεργείου  του
Δήμου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί
ειδικό πρόστιμο  για  τα  έξοδα  µεταφοράς  και  αποθηκεύσεως αυτών,  το  οποίο
καθορίζεται µε την απόφαση του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το
ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία



                                                                                                                                          

της  αφαίρεσης,  τα  αφαιρεθέντα  αντικείµενα  κατάσχονται  άµεσα  και  µπορεί  να
διατίθενται,  να εκποιούνται  ή  να  καταστρέφονται  από  το  Δήµο,  σύµφωνα  µε  το
άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω
αντικειµένων  διαπιστωθεί  δεύτερη  παράβαση,  αφαιρείται  η  άδεια
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου,  δεν χορηγείται  στον παραβάτη νέα αντίστοιχη
άδεια  στο  επόμενο  ημερολογιακό  έτος  μέχρι  συμπληρώσεως  του  χρονικού
διαστήματος αυτού». 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου
13 του από 24.9/20.10.1958 β.δ.,  προστίθενται  εδάφια δεύτερο και  τρίτο ως εξής:
«Με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί  να προβλέπεται  ποιοι  από τους
ανωτέρω  χώρους  κατ΄  εξαίρεση  παραχωρούνται  και  χωρίς  διενέργεια
δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά
αποκλειστικώς  τη  διεξαγωγή  εκδηλώσεων  κοινωνικής  αλληλεγγύης  ή  δράσεων
τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια
απόφαση ορίζονται  οι  ειδικότεροι  όροι και  η  διαδικασία  για την παραχώρηση της
χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο
εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.». 

Καθορίζεται  ο  τρόπος  καθορισμού  των  όρων  και  προϋποθέσεων  κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων ως εξής:

1.  Η  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  να  γίνεται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να

υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.

2. Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του

κοινόχρηστου χώρου.

3. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα

αποτυπώνεται  η  τοποθέτηση  των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον

κοινόχρηστο χώρο,  μαζί  με  τα  λοιπά στοιχεία  της  άδειας,  ήτοι  αριθμό  αυτής,

ονοματεπώνυμο  καταστηματάρχη,  χρονική  περίοδος  ισχύος  της  άδειας,

υποχρεούνται  να  αναρτηθούν  εντός  πλαισίου  σε  εμφανές  μέρος  εκτός  του

καταστήματος.

Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη
είναι και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες): 

 Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό

από το οποίο να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου 

2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας



                                                                                                                                          

3)  Τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  του  καταστήματος,  στο  οποίο  θα

αποτυπώνεται η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων

στον κοινόχρηστο χώρο.

 Για νομικά πρόσωπα: 

1) Καταστατικό εταιρείας 

2)  Προσωπικά  στοιχεία  νόμιμου  εκπροσώπου  (ΑΦΜ,  αστυνομική

ταυτότητα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο), 

3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ

4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην

προηγούμενη παράγραφο.

        Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας 

είναι :

 Η  μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του 

διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και 

από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται

Β) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που
δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και  οριοθετούνται από τους Δήμους στο
χώρο δικαιοδοσίας τους καθώς και  σε ιδιωτικούς χώρους.  Οι θέσεις  άσκησης του
υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών
καθώς και εκτός περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από
οργανωμένες  ξενοδοχειακές  μονάδες,  μπροστά  από  την  είσοδο  εμπορικών
καταστημάτων  και  εισόδους  αρχαιολογικών  χώρων,  μουσείων,  μνημείων  και
εκκλησιών. 
Το τέλος  χρήσης  χώρων για  την  άσκηση του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται  σε
όσους χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.

Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι
θέσεις, οι οποίες έχουν συνολικά ως εξής:

- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-
καντίνα

Καθορίζεται  τέλος  χρήσης  χώρου  για  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου
(καντίνα) το ποσό των 3.500,00€ ετησίως.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 158/2019



                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ 9ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2020. 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ.  5358/19.11.2019  εισήγηση
που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει ως εξής
:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονο-
μική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιω-
μάτων και εισφορών.

Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά
περιοχή και κατηγορία διαφήμισης μεταξύ του κατωτάτου και του ανωτάτου ορίου
που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.

Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ το τέλος
διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί  για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοικήσεως, εκτελέσεως
έργων κλπ). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9
παρ.6  Ν.2880/2001,  επιβάλλεται  υπέρ  των  Δήμων τέλος  για  κάθε  διαφήμιση που
γίνεται  με  οποιονδήποτε  τρόπο  και  μορφή  σε  χώρους  που  βρίσκονται  μέσα  στα
διοικητικά τους όρια, ως εξής: 

Αφορά  σε  διαφημίσεις  αναρτώμενες,  αναγραφόμενες  ή  επικολλώμενες  μέσα  σε
μόνιμα και  σταθερά ή προσωρινά και  κινητά πλαίσια,  τα οποία τοποθετούνται σε
πλατείες,  οδούς,  πεζοδρόμια,  δημόσιους  και  κοινόχρηστους  γενικά  χώρους,  που
καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου:

στις  περιφράξεις  ακαλύπτων  χώρων  και  ανεγειρόμενων  ή  εγκαταλελειμμένων
οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, 

σε  χώρους  σιδηροδρομικών,  λιμενικών  και  αεροπορικών  σταθμών  καθώς  και  σε
χώρους σταδίων και  γηπέδων,  που καθορίζονται  από τη  διοίκηση των αντίστοιχων
φορέων, 

μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και ε.
σε  περίπτερα,  στέγαστρα  αφετηριών  και  στάσεων  αναμονής  επιβατών  λεωφορείων
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Ο συντελεστής ορίζεται από 0,15 € μέχρι 0,37 € εβδομαδιαίως το τ.μ.

Με  την  υπ’αριθμ.  266/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ορίστηκε  το
τέλος διαφήμισης για το έτος 2019 ως εξής :

Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ σε: 



                                                                                                                                          

α)  Για  διαφημίσεις  αναγράφονται  ή  αναρτώνται  ή  επικολλούνται σε  διαφημιστικές
προθήκες  και  για  τις  λοιπές  διαφημίσεις  που  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  Α, 0,37€
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο. 

β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή
τουριστικής,  πολιτιστικής,  καλλιτεχνικής  ή  δημόσιας  εμπορικής  προβολής
(αφίσες,ανακοινώσεις  κλπ)  στους  καθορισμένους  πίνακες  ανακοινώσεων,  0,20€
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010  ο ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων 
και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και 
τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικε-
φαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση 
της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 
παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου,η ψηφοφορία επαναλαμ-
βάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η 
πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Με  βάση  τα  ανωτέρω  η Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  παραθέτει  τους
συντελεστές  όπως  αυτοί  έχουν  διαμορφωθεί  από  την  ως  άνω  απόφαση  και
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
διατήρηση ή μη του τέλους για το έτος 2020.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψιν  τα  ανωτέρω  προτείνει  την
διατήρηση του   τέλους διαφήμισης για το έτος 2020 ως εξής:

Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ σε: 

α)  Για  διαφημίσεις  αναγράφονται  ή  αναρτώνται  ή  επικολλούνται σε  διαφημιστικές
προθήκες  και  για  τις  λοιπές  διαφημίσεις  που  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  Α, 0,37€
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο. 

β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή
τουριστικής,  πολιτιστικής,  καλλιτεχνικής  ή  δημόσιας  εμπορικής  προβολής
(αφίσες,ανακοινώσεις  κλπ)  στους  καθορισμένους  πίνακες  ανακοινώσεων,  0,20€
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.

Με βάση τα ανωτέρω ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά

                  



                                                                                                                                          

                                                    Η Οικονομική Επιτροπή

                            αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη :

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. Ζ του Ν.3852/2010
 Την υπ΄ αριθμ. 266/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας
 Την υπ’ αριθμ. 5358/19-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης για το
έτος 2020 ως ακολούθως:

Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ σε : 

α) Για  διαφημίσεις  αναγράφονται  ή  αναρτώνται  ή  επικολλούνται σε  διαφημιστικές
προθήκες  και  για  τις  λοιπές  διαφημίσεις  που  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  Α, 0,37€
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο. 

β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή
τουριστικής,  πολιτιστικής,  καλλιτεχνικής  ή  δημόσιας  εμπορικής  προβολής
(αφίσες,ανακοινώσεις  κλπ)  στους  καθορισμένους  πίνακες  ανακοινώσεων,  0,20€
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 159/2019
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 ΘΕΜΑ  10ο :  Εισήγηση  για  την  μείωση-απαλλαγή  δημοτικών  τελών  Καθαριότητας-
Ηλεκτροφωτισμού  και  τελών  Ύδρευσης-  Αποχέτευσης  για  ειδικές  κατηγορίες  ευπαθών
κοινωνικών ομάδων για το έτος 2020.   

Ο  πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει τα εξής :

Στην  παρ.  3  του  άρθρου  202  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (Ν.3463/06)  όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α')
ορίζονται τα εξής:

«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,  που λαμβάνεται  με την απόλυτη πλειοψηφία του
αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από
αυτούς  για  τους  απόρους,  τα  άτομα  με  αναπηρίες,  τους  πολύτεκνους,  τους  τρίτεκνους,  τις
μονογονεϊκές  οικογένειες  και  τους  μακροχρόνια  άνεργους,  όπως  η  ιδιότητα  των  ανωτέρω
οριοθετείται  αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία,  καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου
Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις
του άρθρου 5  του  ίδιου  νόμου.  Με την  ίδια  απόφαση μπορεί  να  τίθενται  και  εισοδηματικά
κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική
ομάδα των  ατόμων με αναπηρία  συμπεριλαμβανομένων και  των  οικογενειών που έχουν  στη
φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται
υπόψη  το  πρόσθετο  κόστος  που  απαιτείται  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  αναπηρίας.  Στο
εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται
μόνο  το  φορολογητέο εισόδημα,  ώστε  να  μην  προσμετρούνται  τα  πάσης  φύσεως επιδόματα
αναπηρίας  (προνοιακά  επιδόματα,  εξωιδρυματικό  επίδομα,  επίδομα  κίνησης,  διατροφικό
επίδομα  νεφροπαθών  και  μεταμοσχευμένων  συμπαγών  οργάνων  κ.λπ.)  τα  οποία  είναι
αφορολόγητα».

Με βάση την  ανωτέρω  διάταξη  και  επειδή  ο  Δήμος  μας  οφείλει  να  δείξει  το  κοινωνικό  του
πρόσωπο  στις  ευπαθείς  αυτές  ομάδες  του  πληθυσμού,  προτείνεται  η  μείωση  των  τελών
Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού  και  Ύδρευσης-  Αποχέτευσης σε  ποσοστό  50% για  τους
απόρους,  τα  άτομα  με  αναπηρίες,  τους  πολύτεκνους,  τους  τρίτεκνους,  τις  μονογονεϊκές
οικογένειες  και  τους  μακροχρόνια  άνεργους  και  σε  ποσοστό  70% για  τα  άτομα  που ζουν  σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας του Δήμου μας. 

Η  απόδειξη  της  ιδιότητας  των  ανωτέρω  θα  γίνεται  με  βάση  τη  κείμενη  νομοθεσία  και
συγκεκριμένα: 

 Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την
αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973.

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του
Δήμου Κέας



32ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Νοεμβρίου 2019

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας
Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
θα πρέπει να έχει συνημμένα.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο

Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
 4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
5)  Το  τελευταίο  απόκομμα  είσπραξης  του  επιδόματος  Πρόνοιας  ή  φωτοτυπία  πρώτης  σελίδας

βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της Πρόνοιας και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας.
6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης)

ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το

έντυπο εφορίας  Ε9 (σε  περίπτωση που δεν  υποβάλλεται  φορολογική δήλωση,  βεβαίωση περί  μη
υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου  ή  αντίστοιχο  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αλλοδαπής  αρχής,  συνοδευόμενα   από
πιστοποιητικό   της  Ανώτατης  Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων  Ελλάδος  (ΑΣΠΕ).  Πολύτεκνοι
θεωρούνται: 

πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων
από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του
Ν. 2247/94).

Πολύτεκνοι επίσης είναι: 

Ι. Ν. 860/5-1-1979

α) Η μητέρα χήρα  με  τρία  (3)   τέκνα,  εφόσον  είναι  υπόχρεη για  τη  διατροφή τους  από
οποιοδήποτε λόγο.

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από
οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70%
και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή
κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια
οικογένεια  και  απολαμβάνουν  αυτοδίκαια  των  ευεργετημάτων  των  Πολυτέκνων  και  τέκνων
Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
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i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη  ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους

ii) τα άρρενα ανήλικα

iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων 

iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας
και στις δύο περιπτώσεις.

Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2
και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).

ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές  Πανεπιστημιακής  και  Τεχνολογικής  εκπαίδευσης  και  αναγνωρισμένα  εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν
έχουν συμπληρώσει  το 25ο έτος της ηλικίας τους.  Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται  και  όσα
έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. 

β) Ο  ένας  από  τους  γονείς  ο  οποίος  κατέστη  ανάπηρος  εξ  οιασδήποτε  αιτίας  ή  είναι
ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν
και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

γ) Τα ορφανά από πατέρα και  μητέρα εφόσον είναι  τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια
οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2
Α’)  όπως και  εκείνοι  που την αποκτούν βάσει  των διατάξεων του ν.  3454/2006 τη διατηρούν
ισοβίως  και  απολαμβάνουν  ισοβίως  τα  δικαιώματα  που  απορρέουν  από  την  πολυτεκνική
ιδιότητα,  τα δε  τέκνα τους  προστατεύονται  και  απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων
πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν.
3454/2006).

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
•  Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Α.Σ.Π.Ε.
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•  Ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα έως 25.000  ευρώ.  Το  ποσό προσαυξάνεται  κατά 2.000 ευρώ για  κάθε
προστατευόμενο μέλος άνω των τεσσάρων (4) τέκνων
Δικαιολογητικά:
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να έχει συνημμένα.
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
  5) Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ εν ισχύ.
  6)  Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε  περίπτωση μίσθωσης)  ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
  7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας  Ε9  (σε  περίπτωση  που  δεν  υποβάλλεται  φορολογική  δήλωση,  βεβαίωση  περί  μη  υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
  8) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη.

3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας
του Ι.Κ.Α.,  στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου,  καθώς και το ποσοστό
αναπηρίας του. (Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%).

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
 •  Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
 • Η μείωση αφορά οικογένειες όπου υπάρχει άνα μέλος της οικογένειας ενήλικας ή προστατευόμενο μέλος
με αναπηρία
 • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας πάνω από 67%
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. 
Δικαιολογητικά:
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να έχει συνημμένα.
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας 
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
  5) Αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που κρίνει για 
το ποσοστό αναπηρίας (πιστοποίηση αναπηρίας από Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Απόφαση 
Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή αποφάσεις και γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν 
εκδοθεί πρίν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολοθούν να ισχύουν)
  6)  Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε  περίπτωση μίσθωσης)  ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
  7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας  Ε9  (σε  περίπτωση  που  δεν  υποβάλλεται  φορολογική  δήλωση,  βεβαίωση  περί  μη  υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα προσκομίζεται και το
Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου.

4. Η  ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06)



32ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Νοεμβρίου 2019

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών
από  τον  ίδιο  ή  διαφορετικούς  γάμους  ή  νομίμως αναγνωρισθέντων ή  υιοθετημένων ή  εκτός
γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο)
έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής  εκπαίδευσης  και  αναγνωρισμένα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  ημεδαπής  ή  της
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα
τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
 •  Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. 
Δικαιολογητικά:
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να έχει συνημμένα.
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας 
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
  5)  Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε  περίπτωση μίσθωσης)  ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
 6) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας  Ε9  (σε  περίπτωση  που  δεν  υποβάλλεται  φορολογική  δήλωση,  βεβαίωση  περί  μη  υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
7) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη.

5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας,  προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό
δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας
του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε
ένα μόνο γονέα κ.λπ.).

i.  Γονέας  μονογονεϊκής  οικογένειας  νοείται  ο  γονέας  εκείνος  ο  οποίος,  κατά την  ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική
ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται
από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της
ηλικίας τους.

ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα
μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους
δύο γονείς  πριν  την  ενηλικίωσή τους.  Το  δικαίωμα αυτό ασκείται  από το τέκνο μέχρι  και  τη
συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. (παρ.3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε
με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10)
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Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
 •  Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. 
Δικαιολογητικά:
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να έχει συνημμένα.
  2)  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  και  για  την  περίπτωση  χηρείας  πιστοποιητικό  θανάτου
συζύγου 
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
  5)  Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε  περίπτωση μίσθωσης)  ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
  6) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας  Ε9  (σε  περίπτωση  που  δεν  υποβάλλεται  φορολογική  δήλωση,  βεβαίωση  περί  μη  υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
  7) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη.

6. Για  την  απόδειξη  της  ιδιότητας  του μακροχρόνια  ανέργου απαιτείται  οποιοδήποτε
δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
του ΟΑΕΔ.

Μακροχρόνια  άνεργοι  είναι  όσοι  είναι  ασφαλισμένοι  κατά  της  ανεργίας  και  ευρίσκονται  σε
διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων.
(υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’)

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
 •  Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ  
 •  Η μείωση αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στη φορολογική
δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα

Δικαιολογητικά:
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να έχει συνημμένα.
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3) Αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας και βεβαίωση του ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία 
αίτησης στο Δήμο. 
  4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας 
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
  5) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
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  6)  Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε  περίπτωση μίσθωσης)  ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
  7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας  Ε9  (σε  περίπτωση  που  δεν  υποβάλλεται  φορολογική  δήλωση,  βεβαίωση  περί  μη  υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

7. Για την απόδειξη της ιδιότητας ατόμου ή οικογένειας που διαβιούν σε  συνθήκες ακραίας
φτώχειας (δικαιούχοι του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29) απαιτείται  οποιοδήποτε
δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την καταβολή επιδότησης ενοικίου ή σίτισης του ή δωρεάν
παροχής  ρεύματος  στον  αιτούντα  σύμφωνα  με  τα   άρθρα  1-5  του  Ν.4320/15  και  την  ΚΥΑ
οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β’).

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
 •  Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
 • Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015  
 
Δικαιολογητικά:
 1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να έχει συνημμένα.
 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3) Αποδεικτικό καταβολής επιδομάτων του Ν 4320/2015 στον αιτούντα. 
 4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας 
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
 5) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
 6)  Αντίγραφο  νόμιμα  κατατεθειμένου  στη  ΔΟΥ  μισθωτηρίου  συμβολαίου  (σε  περίπτωση  μίσθωσης)  ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας  Ε9  (σε  περίπτωση  που  δεν  υποβάλλεται  φορολογική  δήλωση,  βεβαίωση  περί  μη  υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

Διευκρινίσεις
 •  Η  αναφερόμενη  απαλλαγή  εφαρμόζεται  σε  όλους  τους  μόνιμους  κατοίκους  του  Δήμου  Κέας
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Κέας.
 • Αναφέρεται μόνο σε μία κατοικία, ήτοι την κύρια κατοικία.
 •Τα  ως  άνω  δεν  τυγχάνουν  εφαρμογής  στα  καταστήματα  και  σε  επαγγελματική  στέγη  οποιασδήποτε
χρήσης·
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος  να εκδίδεται στο όνομα 
του αιτούντα. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος είναι ενοικιαστής και ο λογαριασμός ύδρευσης δεν είναι στο 
όνομα του, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ο μετρητής ύδρευσης αντιστοιχεί
στο μισθωμένο ακίνητο.
• Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή των 
προϋποθέσεων υπαγωγής στην απαλλαγή) θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους 
επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων με βάση
την οποία υφίσταται η ευνοϊκή ρύθμιση και υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής των όσων έχουν δηλωθεί 
αρχικά.
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 • Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δήμο σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των 
προσωπικών του στοιχείων. Αντιθέτως θα τύχει εφαρμογής η ισχύουσα νομοθεσία

Η οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη:

1) την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου
13 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α')

2) την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εν λόγω κάτοικοι  

3) την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μείωση των τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού και
Ύδρευσης  -  Αποχέτευσης σε  ποσοστό  50% για  τους  απόρους,  τα  άτομα  με  αναπηρίες,  τους
πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους και
σε ποσοστό 70% για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας του Δήμου μας. 

                   Οι ανωτέρω πρέπει να προσκομίσουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, τα δικαιολογητικά
ανά κατηγορία που αναφέρονται παραπάνω. 

                      Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 160/2019
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για μί-
σθωση χώρου ως χώρος στάθμευσης (PARKING) στην Κορησσία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

                   Με την υπ’αριθμ. 257/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκηρύχθηκε δημόσια μειοδοτι-
κή φανερή και προφορική δημοπρασία εξεύρεσης και μίσθωσης μιας εδαφικής έκτασης στην Κο-
ρησσία, ώστε να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

                 Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ136/2019 απόφαση καθόρισε τους όρους της  δημοπρασίας
μίσθωσης ακινήτου, συνέταξε τη με αριθμό 4761/15-10-2019  Διακήρυξη και δημοσίευσε περίληψη
αυτής.

                  Σύμφωνα με το από 5247/13-11-2019  πρακτικό (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρού-
σας) της Επιτροπής ελέγχου  καταλληλότητας του προσφερόμενου ακινήτου, η οποία συγκροτήθη-
κε με την υπ’αριθμ 179/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας, τέθηκε υπόψη της
μια αίτηση-προσφορά: για ένα ακίνητο ιδιοκτησίας  Απόστολου Νικολάου Παούρη και Ιωάννη Νι-
κολάου Παούρη, εδαφικής έκτασης εμβαδού  2.287,75 τ.μ και 1.713,20 τ.μ αντίστοιχα.

                  Η Επιτροπή αφού εξέτασε τον φάκελο της υποβληθείσας προσφοράς, έκρινε ότι το ακίνητο  πληρεί
τους όρους της υπ’ αριθμ. 4761/15-10-2019  Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για
χρήση ως χώρος στάθμευσης (Parking) στην Κορησσία.

                  Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του από 5247/13-11-2019
πρακτικού  της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.

                  Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
Π.Δ 270/81,  το  άρθρο  103  του  Ν.3463/2006,  το  άρθρο  72  του  Ν.3852/2010,  τις  υπ’αριθμ.
257/2018, 179/2019, 192/2019,  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ’αριθμ. 136/2019,
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το από 5247/13-11-2019  πρακτικό της Επιτροπής  Εκτίμη-
σης Ακινήτων για τη μίσθωση χώρου ως χώρος στάθμευσης (Parking)  στην Κορησσία, και μετά
από διαλογική συζήτηση,

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                Εγκρίνει το από 5247/13-11-2019 πρακτικό της  Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, για το προσφε-
ρόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας  Απόστολου Νικολάου Παούρη και Ιωάννη Νικολάου Παούρη, εδαφι-
κής έκτασης εμβαδού  2.287,75 τ.μ και 1.713,20 τ.μ αντίστοιχα.

                 Συν.: Πρακτικό έκθεσης εκτίμησης ακινήτου για τη μίσθωση χώρου ως χώρος στάθμευσης (PARK
ING) στην Κορησσία.

                  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 161/2019                
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      ΘΕΜΑ 12ο : Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του Π.Π.Ι. Κέας για παροχή επιδόματος  
      σίτισης και στέγασης. 

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ.4658/9-10-
2019 αίτηση, του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου κ. Κωνσταντίνου-Αΰρτον Σκρίμπα, που υπηρετεί στο Πολυδύναμο
Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) από 5/9/2019, ζητά την παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης, βάσει του
άρθρου 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/
31-07-2017.

Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/
ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιο-
χών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα
Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλή-
λους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το
Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό
διάστημα ισχύος αυτών,  κατόπιν βεβαίωσης της  ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του
Ο.Τ.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ.26/2019 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα, τον ορισμό ως δικαιούχων της
παροχής σίτισης και στέγασης του άρθρου 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί και θα υπηρετεί στο Πολυδύνα-
μο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους.

Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω να δοθεί στον κ. Κωνσταντίνο-Αΰρτον Σκρίμπα το μηνιαίο ποσό των τριακο-
σίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων του και έως τη λήξη της θητείας
του. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης σε εργαζομένους
βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας.

                         Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,τις υπ’αριθ. 26/2019, 201/2019 αποφάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει δεκτό το αίτημα του ιατρού υπαίθρου  κ. Κωνσταντίνου-Αΰρτον Σκρίμπα που υπηρετεί στο Πολυδύναμο
Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης και στέγασης για το χρονικό
διάστημα της παροχής υπηρεσίας του στο ΠΠΙ Κέας, και εγκρίνει την καταβολή επιδόματος σίτισης και στέγα-
σης, μηνιαίου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων
του (από 5/9/2019) και έως τη λήξη της θητείας του .

        Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 162/2019      
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ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή ή όχι του Δήμου Κέας σε εξωδικαστικό συμβιβα-
σμό με οφειλέτη. 

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε
τα εξής :

Με την απόφαση 197/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΚΕΩΕΔ-Ξ3Ε) το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει της παρ. 6 του
άρθρου 65  του νόμου  3852/2010  «Καλλικράτης»,  μεταβίβασε  στην  Οικονομική  Επιτροπή την
σχετική με το αντικείμενό της αρμοδιότητα,  να αποφασίζει  γα την αποδοχή η όχι προτάσεων
εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62/03.05.2017) οφειλετών, να διατυπώνει
και να υποβάλλει αντιπροτάσεις, καθώς και να αποφασίζει για οποιοδήποτε σχετικό θέμα.

Ο οφειλέτης του Δήμου  Κέας με κωδικό 12803 και επωνυμία «ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ» με την

με  αριθμ.  140436  ocw αίτησή  του,  που  υποβλήθηκε  στην  πλατφόρμα  του  εξωδικαστικού

μηχανισμού,  ενεργοποίησε  την πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για

τις οφειλές του όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31/12/2017. 

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3385/18-9-2018 βεβαίωση του Ταμία του Δήμου οι οφειλές της

εταιρίας «ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ» κατά την 31/12/2017 ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των

200.326,07€. 

Ο οφειλέτης έχει εντάξει το σύνολο των οφειλών του, αρχικού ποσού 256.599,25€, στην ρύθμιση

του ν. 4321/2015 με αποπληρωμή σε 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Την ρύθμιση αυτή την τηρεί

απαρέγκλιτα μέχρι σήμερα. 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 ορίζεται ρητά ότι:  «Υφιστάμενες ρυθμίσεις

οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με τους νόμους 4152/2013 (Α` 107),  4174/2013 (Α` 170),

4305/2014 (Α` 237) και 4321/2015 (Α` 32), εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών όπως

έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Κατ` εξαίρεση,

επιτρέπεται  η  τροποποίηση  των  ανωτέρω  ρυθμίσεων  στις  περιπτώσεις  και  στο  βαθμό  που  η

εφαρμογή τους καθιστά αδύνατη, βάσει της συνολικής δυνατότητας αποπληρωμής του οφειλέτη,

την  αναδιάρθρωση  των  οφειλών  προς  τους  λοιπούς  πιστωτές  χωρίς  αυτοί  να  περιέρχονται  σε

χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών και των βεβαρημένων υπέρ αυτών

περιουσιακών  στοιχείων  τρίτων  στο  πλαίσιο  διαδικασίας  αναγκαστικής  εκτέλεσης.  Στις

περιπτώσεις  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η  τροποποίηση  των  υφιστάμενων  ρυθμίσεων

πραγματοποιείται με αύξηση του αριθμού των δόσεων κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο και έως

το μέγιστο όριο της περίπτωσης α` της παραγράφου 3».
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Σε ερώτημα που θέσαμε στην νομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού

Χρέους  περί  της  αναγκαιότητας  ή  μη  συμμετοχής  του  Δημοσίου  στην  διαπραγμάτευση,  μας

απαντήθηκαν τα εξής: 

«Μη τήρηση των υποχρεωτικών κανόνων των α. 9 και 15 του ν. 4469/2017, μπορεί να οδηγήσει σε

μη επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των

άνω κανόνων προβάλλεται κατ’ ένσταση από τον θιγόμενο συμμετέχοντα πιστωτή, δηλ. το Δημόσιο

θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, ώστε να μπορεί κατ’ ένσταση να προβάλει τυχόν μη

τήρηση των οριζομένων στις άνω διατάξεις»

Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν ανωτέρω καλούμαστε να αποφασίσουμε:

Α)  για  την  συμμετοχή  του  Δήμου  Κέας  στην  πρόσκληση  διαπραγμάτευσης  του  οφειλέτη

«ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ» και 

Β) να βεβαιώσουμε την οφειλή του κατά την 31/12/2019, όπως αυτή αναγράφεται στην υπ. Αριθ

3385/18-9-2018 βεβαίωση του Ταμία.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 62/03.05.2017) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

2. Την με αρ. πρωτ. 140436  OCW ειδοποίηση για την αίτηση  αναδιάρθρωσης οφειλέτη που

υποβλήθηκε στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού  με την οποία ενεργοποιήθηκε

η πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

3. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3385/18-9-2018 βεβαίωση της Ταμία του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Την  συμμετοχή  του  Δήμου  Κέας  στην  πρόσκληση  διαπραγμάτευσης  του  οφειλέτη

«ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ» και 

Β) Την βεβαίωση της οφειλής του οφειλέτη «ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ» κατά την 31/12/2017,

ποσού 200.326,07€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 163/2019
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ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση της  υπ΄αριθμ.740/18.11.2019 κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που
αφορά στον «Ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για παράσταση
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), για τη
συζήτηση της από 20/11/2019 (ΓΑΚ 98413/2019/ΕΑΚ 12433/2019) αγωγής του Ανάργυρου Σου-
λιώτη του Ελευθερίου ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολής δικάσιμο καθώς και την ακυρότητα της
καταγγελίας που θα συζητηθεί στις 20/01/2020 (ΓΑΚ 98267/2019 / ΑΚΔ 2590/2019)»

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας

διάταξης ανέφερε τα εξής:

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

αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018, “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει

αιτιολογημένα  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις  ”  . 

Τέλος, σύμφωνα με  άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή

λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα  που  ανήκουν  στην

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει

να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική  απόφασή  του  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της

αντίστοιχης επιτροπής.”

Η Δήμαρχος Κέας με την υπ΄αριθμ. 740/18.11.2019    (ΑΔΑ:  ΩΥΣΝΩΕΔ-ΡΔΝ) απόφασή της  

και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με τίτλο “Αρμοδιότητες
του  Δημάρχου”  και  ειδικά  την  παράγραφο  στην  οποία  αναφέρεται  ότι:  “Όταν  δημιουργείται
άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την
αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής”
2.  Την εκδίκαση αγωγής  του Ανάργυρου Σουλιώτη του Ελευθερίου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου  Αθηνών  (Διαδικασία  Ασφαλιστικών  Μέτρων),  την  Τετάρτη  20  Νοεμβρίου  2019
καθώς και την ακυρότητα της καταγγελίας που θα συζητηθεί στις 20/01/2020 (ΓΑΚ 98267/2019 /
ΑΚΔ 2590/2019)
3. Το γεγονός ότι θα πρέπει να παραστεί δικηγόρος για την εκπροσώπηση του Δήμου Κέας
4. Το γεγονός ότι η παράσταση θα είναι άνευ οικονομικού αντιτίμου
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής
6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής



32ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Νοεμβρίου 2019

Ενέκρινε :

1.  Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την παράσταση ενώπιον του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, για
για τη συζήτηση της από 20/11/2019 (ΓΑΚ 98413/2019/ΕΑΚ 12433/2019) αγωγής του Ανάργυρου
Σουλιώτη  του Ελευθερίου ή  σε  οποιαδήποτε  μετ΄αναβολής  δικάσιμο,  στον  δικηγόρο  Αθηνών
κ.Δημήτριο Βασιλείου με έδρα στην οδό Μαυρομματαίων 12 και ΑΜ 16772,  για τα κάτωθι :

α) την αποδοχή του περιεχομένου της από 11/11/2019 (ΓΑΚ 98267/2019/ ΕΑΚ 2590/2019) αγωγής

Ανάργυρου Σουλιώτη του Ελευθερίου, αφού ο συγκεκριμένος εργαζόμενος καλύπτει πάγιες και

διαρκείς  ανάγκες  του  Δήμου  Κέας,  η  δε  ενδεχόμενη διακοπή της  εργασιακής  του  σχέσης  θα

προκαλούσε σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο, β) την αποδοχή του περιεχομένου της από 12/11/2019

και με ΑΚΔ 98413/12433/2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ίδιου ως άνω εργαζόμενου και

γ)την αποδοχή παρέκτασης των δικών στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (άρθρο 42 ΚΠολΔ). 

Δίνει  εντολή  στον  πληρεξούσιο  δικηγόρο  που  θα  οριστεί  να  παρασταθεί  ενώπιον  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) στη δικάσιμο της 20ης/01/2020

για τη συζήτηση της από 08/11/2019 (ΓΑΚ 98267/2019/ ΕΑΚ 2590/2019) αγωγής του (πιν. ΚΓ/10),

ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  αναβολή  δικάσιμο  ή  σε  οποιαδήποτε  δικάσιμο  θα  οριστεί  με  κλήση

κατόπιν ενδεχόμενης ματαίωσης της ανωτέρω αγωγής ή σε περίπτωση παραίτησης από αυτή την

ως άνω αγωγή, στη συζήτηση άλλης αγωγής με όμοια ιστορική, νομική βάση και αίτημα και σε

οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί η συζήτηση αυτής, όπως συναινέσει- συνομολογήσει- αποδεχθεί

ρητά το αίτημα της αγωγής του ως άνω εργαζόμενου εν συνόλω στην ιστορική και νομική του

βάση, σε συνδυασμό με το άρθρο 297 ΚΠολΔ, ώστε το Δικαστήριο που θα δικάσει να δεσμεύεται

από την ως άνω αποδοχή της αγωγής κι επίσης να συμφωνήσει ρητά στην παρέκταση της κατά

τόπον αρμοδιότητας (άρθρο 42 ΚΠολΔ), ομοίως ως άνω δε να πράξει και στη συζήτηση της από

12/11/2019 και  με ακδ 98413/12433/2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για τη ρύθμιση της

εργασιακής του κατάστασης με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής αποδοχής της εργασίας

του,  που  συζητείται  στις  20/11/2019  ενώπιον   του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών

(Διαδικασία  Ασφαλιστικών  Μέτρων  -  Πρόεδρος  Υπηρεσίας,  09:00πμ)  αλλά  και  στην  κύρια

συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή

δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο θα οριστεί με κλήση κατόπιν ενδεχόμενης ματαίωσής της ή

σε περίπτωση παραίτησης από αυτή, στη συζήτηση άλλης με όμοια ιστορική, νομική βάση και

αίτημα, ώστε ομοίως το Δικαστήριο που θα δικάσει να δεσμεύεται από την ως άνω αποδοχή της

αίτησης και την παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας.
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2. Η παράσταση θα είναι άνευ οικονομικού αντιτίμου

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

 την υπ΄αριθμ. 740/18.11.2019    (ΑΔΑ:  ΩΥΣΝΩΕΔ-ΡΔΝ)   απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ.  740/18.11.2019     (ΑΔΑ:  ΩΥΣΝΩΕΔ-ΡΔΝ)   απόφαση Δημάρχου, με

θέμα «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για παράσταση

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

για τη συζήτηση της από 20/11/2019 (ΓΑΚ 98413/2019/ΕΑΚ 12433/2019) αγωγής του

Ανάργυρου Σουλιώτη του Ελευθερίου ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολής δικάσιμο καθώς

και  την  ακυρότητα  της  καταγγελίας  που  θα  συζητηθεί  στις  20/01/2020  (ΓΑΚ

98267/2019 / ΑΚΔ 2590/2019)».

 Η παράσταση θα είναι άνευ οικονομικού αντιτίμου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 164/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                                Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή
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