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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης/23.04.2021
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 1575/19.04.2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                     ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

  

   

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1575/19.04.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.  [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-
πής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  2ο :  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2021.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγω-
νισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την τουριστική προ-
βολή του προορισμού της Κέας μέσω ηλεκτρονικών αφιερωμάτων στο Ισραήλ και την Ιταλία. [Ει-
σηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω του  χρηματικού προγράμμα-
τος «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλ-
λον». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6ο  :  Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Πρόσκληση ΑΤ04, στον Άξονα Προτεραιότητας «Χωριστή Συλλογή
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας Προ-
τεραιότητας «Περιβάλλον». [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  – Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνι-
σμού για την υπηρεσία “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”. [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος –

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό
ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.,  με αντικείμενο τις “Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλο-
γής ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου”. [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος –

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 49/2021 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Κέας μετά την 2η τροπο-
ποίηση Πρόσκλησης ΑΤ08 (ΑΔΑ:  ΡΡΥΙ46ΜΤΛ6-Ζ05) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 10ο  :  Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης του Δήμου Κέας στο «Πρόγραμμα Χρηματο-
δότησης  των Δήμων με  σκοπό την  ίδρυση νέου τμήματος  παιδικής  φροντίδας»,  στο  πλαίσιο
Πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 11ο  :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού έτους
2021. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 12ο :  Διαγραφές οφειλών πολιτών που αφορούν σε τέλη ύδρευσης, τέλη αποχέτευσης,
τέλη κοιμητηρίων, πρόστιμα ΚΟΚ κλπ. που βεβαιώθηκαν από παραδρομή.  [Εισηγητής : Αντιδή-
μαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 13ο :    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού-ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Καθαρισμός οικισμών Δήμου Κέας”. [Εισηγητής : Αντι-
δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]



9ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 23ης Απριλίου 2021

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΧΖΩΕΔ-Ρ9Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου
του Δήμου κ.Μαριάννας Μωραΐτη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του
Δήμου στη μηχανή προπληρωμής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 304/01.04.2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 5 Απριλίου 2021.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00 €.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή της υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΧΖΩΕΔ-Ρ9Θ) απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους  2.000,00 € στο όνομα της υπαλλήλου κ. Μαριάννας Μωραΐτη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  304/01.04.2021  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους  2.000,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  κ.Μαριάννας
Μωραΐτη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 54/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου  χρόνου  για  υπηρεσίες  ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο  107  Ν.4483/17),  έτους
2021 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 

Όπως  γνωρίζετε,  και  σύμφωνα  με  τα  όσα  έχουν  ήδη  διευκρινιστεί  με  την  εγκύκλιο
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020  (ΑΔΑ:  9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ)  ΥΠ.ΕΣ.,  το  έκτακτο
προσωπικό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται
στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των ν. 4622/2019 και 4635/2019.

Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους
2021 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και
στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ορθά και έγκαιρα τα αιτήματά
τους για το έτος 2021, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική
κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.

Οι  φορείς  μπορούν  να  προβαίνουν  στην  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου  ή  τη  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  για  την  κάλυψη  εποχικών,  παροδικών  ή
πρόσκαιρων  αναγκών,  για  την  πραγματοποίηση συγκεκριμένων  έργων,  καθώς  και  στο  πλαίσιο
υλοποίησης προγραμμάτων.

Οι  περιπτώσεις  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  ή  σύναψης
συμβάσεων  έργου  για  τις  οποίες  απαιτείται  αποστολή  αιτήματος  από  τους  φορείς  της
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι εξής:

για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, 
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με
κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:

•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
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• Οι  πάσης  φύσεως  επιχειρήσεις,  εταιρείες  κ.λπ.  των  ΟΤΑ α'  και  β'  βαθμού,  των  οποίων  οι
συμβάσεις  εγκρίνονται  πλέον  από  την  Επιτροπή  της  ΠΥΣ 33/2006  όπως  ισχύει  (άρθρο  ένατο
παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015). 

Έτσι,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  τη  σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι
ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων,  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  ή  στο  ΑΣΕΠ  προκειμένου  για  συμβάσεις  μίσθωσης
έργου, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση. 

Στα  πλαίσια  των  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  εγκυκλίου   ΥΠ.ΕΣ.
14626/26.02.2021 οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, λαμβάνοντας
υπόψη  τις  άκρως  απαραίτητες  ανάγκες   σε  προσωπικό,  προκειμένου  να  υποβληθούν  τα
αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2021, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για
την πρόσληψη προσωπικού    ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών    ανταποδοτικού  
χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του
Ν.4483/2017)

Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως
«ανταποδοτικού  χαρακτήρα» πρέπει  από  τη  βεβαίωση περί  ύπαρξης  πιστώσεων του  φορέα να
προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, επισημαίνεται  ότι τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη
επιβαλλόμενα  προς  κάλυψη  εν  μέρει  ή  εν  όλω  των  δαπανών  της  συντηρήσεως  και  εν  γένει
λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που προέρχονται
από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η υπηρεσία
του δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική
υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη
της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17
 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 

 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015   

 Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως 
ισχύουν)

 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.4623/19 
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 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 5015/Β/12-11-2018)όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 14626/26.02.2021

 την εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 ΥΠ.ΕΣ.

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2021  (βεβαίωση
αριθ. 1489/15-4-2021 της οικονομικής υπηρεσίας)  

 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Εγκρίνει  τον  προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους  2021,  καθώς και  τους  σχετικούς
πίνακες προγραμματισμού έτους 2021 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την
πρόσληψη προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικού
αριθμού τριών  (  3  ) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του
δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

α. Ύδρευση
- Δύο (2) εργάτες ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο λόγος για τον οποίο
απαιτείται  η  πρόσληψη του  προσωπικού  αυτού  είναι  στην  εν  λόγω  υπηρεσία  υπηρετεί  μόνο  ένας  (1)
υπάλληλος  ΔΕ  Τεχνίτης  υδραυλικός  και  ένας  ΥΕ  εργάτης,  οι  οποίοι  καλούνται  να  ανταπεξέλθουν  στις  ανάγκες
υδροδότησης όλου του νησιού που κυρίως κατά τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται.
β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

- Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Στην υπηρεσία 
Ηλεκτροφωτισμού δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος με καμία σχέση εργασίας.

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2021 του 
σκέλους των εξόδων του Δήμου. 

Κ.Α.  20.6041.0002 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου ηλεκτρολόγου 
ποσό 7.735,00 για τη πρόσληψη ενός υπαλλήλου

Κ.Α.  20.6054.0002 με τίτλο “ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ηλεκτρολόγου ποσό 1.800,00 για
τη πρόσληψη ενός ατόμου 

Κ.Α 25.6041.0001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου ποσό  13.200,00 
για πρόσληψη δύο υπαλλήλων.

Κ.Α 25.6054.0001 με τίτλο “ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού” ποσό 3.670,00 για πρόσληψη δύο
υπαλλήλων. 
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Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο.Τ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

 

Προσωπικό (Ν.2190/1994)

Εποχικό προσωπικό (άρθρο 21 παρ. 1)

Αριθμός Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος
Ο.Ε.Υ.

Προβλεπόμενες
θέσεις Ι.Δ.Ο.Χ.

στον Ο.Ε.Υ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
**
ΠΕ

**
ΤΕ

**
ΔΕ

**
ΥΕ

 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  1  5015/Β12-11-2018  10 

ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    2   

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

**Συμπληρώνετε τον αριθμό των ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.

***Συμπληρώνεται υποχρεωτικά..

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 55/2021



ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών”.

 
Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της

Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

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

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07,  ορίζεται ότι:  «Οι

μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα  τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων

και  τεχνικές  προδιαγραφές)  προμηθειών, για  την  εκτέλεση  των  οποίων  δεν

απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να

συντάσσονται  από  υπάλληλο  της  υπηρεσίας  που  διαχειρίζεται  την  πίστωση,

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

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

λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των

ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του

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

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

αναφορά  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές που  καθορίζουν  τα  απαιτούμενα

χαρακτηριστικά  των  έργων,  των  υπηρεσιών  ή  των  αγαθών  και  συγκεκριμένα  οι

τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  και  εγκρίνονται  πριν την  έναρξη  της

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

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

στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία

της  σύμβασης  είναι  ίση ή  κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)

ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

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

3. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως.

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/


«Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική συνυποβολή
των  εγγράφων  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  με  τη  χρήση  οπτικού  δίσκου.  Σε
περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν
αυτά  που  υποβάλλονται  σε  έντυπη μορφή.  Οι  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  08.04.2021  εκδόθηκε  το  υπ’αριθ.  1322 Πρωτογενές  Αίτημα  του  Αυτοτελούς

Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  για  έγκριση  της

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ” προϋπολογισμού 74.338,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), το οποίο αναρτήθηκε στο

ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ : 21REQ008439079.

Επίσης,  αναρτήθηκε  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  η  με  αριθ.135/08.04.2021  Απόφαση  Έγκρισης

Πολυετούς Υποχρέωσης και έλαβε τον ΑΔΑ ΨΘΠ9ΩΕΔ-Ψ6Α.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

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/


Α. Να  Εγκρίνετε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”,  προϋπολογισμού  74.338,00  ευρώ (συμπ.  ΦΠΑ),  όπως
αυτές  περιγράφονται  στην  με  αριθμό  1321/08.04.2021 μελέτη του  Αυτοτελούς
Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  που  αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Β. Να  Εγκρίνετε  την  εκτέλεση  της    προμήθειας   “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ” με συνοπτικό διαγωνισμό.

Γ. Να  καθορίσετε  τους  όρους  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την    προμήθεια  
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της
με αριθμό 1321/08.04.2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
&  Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της
παρούσας. 
                                                             

                                                                 Κέα, 08/04/2021

                                              Αριθ. πρωτ.: 1321
                                                                         

ΜΕΛΕΤΗ

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών»
CPV: 44111000-1: «οικοδομικά υλικά»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



Προϋπολογισμός   :   59.950,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.       24%        :        14.388,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο                     :   74.338,00 ΕΥΡΩ  

                               Κέα,  08/04/2021     

                                                                  Αριθμ. πρωτ. 1321
                            

       ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

“Προμήθεια οικοδομικών υλικών”

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες  συντήρησης,  επισκευής  και  αποκατάστασης  φθορών  σε  διάφορα  σημεία
εντός των ορίων του Δήμου Κέας, συνολικού προϋπολογισμού 74.338,00€  (συμπ/νου
ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2021 κατά
58.622,66€  και  τον  προϋπολογισμό  εξόδων  οικονομικού  έτους  2022  κατά
15.715,34€. Συγκεκριμένα:

 Κ.Α.  25.6662.0008με  τίτλο “Οικοδομικά  υλικά  συντήρησης  και  επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων” έτους 2021 με ποσό 18.622,66€ και τον αντίστοιχο
Κ.Α. έτους 2022 με ποσό 253,24€

 Κ.Α.  30.6662.0013  με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  οδικού
δικτύου 2021 -  2022” έτους 2021 με ποσό 30.000,00€ και  τον αντίστοιχο
Κ.Α. έτους 2022 με ποσό 14.364,10€

 Κ.Α  30.6662.0014  με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  λοιπών
εγκαταστάσεων  2021  -  2022” έτους  2021  με  ποσό  10.000,00€ και  τον
αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2022 με ποσό 1.098,00€

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

 Περιγραφή
Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα 

 Τιμή 
Μονάδας   Αξία 

 Άμμος  Κυβικά 200 20,50 € 4.100,00 €

Χαλίκι  Κυβικά 200 20,50 € 4.100,00 €

 Πλέγμα Τεμάχια 190 11,00 € 2.090,00 €

Ασβέστης Σακί 200 1,60 € 320,00 €

 Τσιμέντο Μαύρο Σακιά 50 kg 860 6,50 € 5.590,00 €

Ετοιμο Σκυρόδεμα  C16/20 Κυβικά 500 87,50 € 43.750,00 €



Στις ανωτέρω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα, αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αναγκαίων για  εργασίες που
θα διασφαλίζουν, τόσο την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών του Δήμου μας, όσο και
την  αισθητική στους κοινόχρηστους χώρους:

1.Υλικά για  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  του δικτύου ύδρευσης  (ΚΑ:
25.6662.0008) 
Θα χρησιμοποιηθούν:

ΥΛΙΚΟ Σκυρόδεμα
C16/20  

 Άμμος Χαλίκι  Τσιμέντο Μαύ-
ρο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 55 κυβικά 135 κυβικά 135 κυβικά 750 σακιά 50 kg
Τιμή Μο-
νάδος 87,50€  20,50€ 20,50€  6,50€
Κόστος  4.81250€ 2.767,50€ 2.767,50€  4.875,00€
ΦΠΑ  1.155,00€ 664,20€  664,20€  1.170,00€
Συνολικό 
Κόστος / υλι-
κό  5.967,50€ 3.431,70€  3.431,70€  6.045,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑ 18.875,90€

2.Υλικά  για  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  του  οδικού  δικτύου  (ΚΑ:
30.6662.0013) 
Θα χρησιμοποιηθούν:

ΥΛΙΚΟ Σκυρόδεμα C16/20  Πλέγμα τεμάχια 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 385 κυβικά 190 τεμάχια
Τιμή Μονάδος  87,50€ 11,00€ 

Κόστος 33.687,50€ 2.090,00€ 
ΦΠΑ 8.085,00€ 501,60€ 

Συνολικό Κόστος/υλικό  41.772,50€  2.591,60€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑ 44.364,10€

3.Υλικά για εργασίες συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΚΑ:
30.6662.0014) 
Θα χρησιμοποιηθούν:

ΥΛΙΚΟ Σκυρόδεμα
C16/20

Άμμος Χαλίκι Ασβέστης Τσιμέντο Μαύρο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 60 κυβικά 65 κυβικά 65 κυβικά 200 σακί 110 σακιά 50kg

Τιμή Μονάδος  87,50€ 20,50€ 20,50€  1,60€ 6,50€ 
Κόστος  5.250,00€ 1.332,50€ 1.332,50€ 320,00€ 715,00€ 
ΦΠΑ  1.260,00€ 319,80€ 319,80€ 76,80€ 171,60€ 
Συνολικό 
Κόστος/υλικό  6.510,00€ 1.652,30€ 1.652,30€ 396,80€ 886,60€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑ 11.098,00€  



Όλα  τα  υλικά  θα  είναι  κατασκευής  γνωστού  και  εύφημου  οίκου,  ευρέως
κυκλοφορούντα στην ελληνική αγορά και  θα φέρουν σήμανση πιστότητας  CE, θα
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και
εκτέλεση  των  εργασιών  για  τις  οποίες  προορίζονται,  αλλά  και  χαρακτηριστικών
τέτοιων  που  να  εξασφαλίζουν  την  εύκολη,  άνετη  και  ορθή  χρήση  τους  από  το
Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα
πιστοποιητικά που χορηγούνται από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι ποσότητες της προμήθειας που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι
ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η  προμήθεια  μπορεί  να  είναι  συνολική  ή  τμηματική,  χωρίς  καμία  πρόσθετη
επιβάρυνση για το Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

Κέα, 08/04/2021

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
                Βασιλική Πετρή
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 Κέα, 08/04/2021
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        



                                         ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Υλικό Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος Αξία άνευ ΦΠΑ

Άμμος Κυβικό 200 20,50€ 4.100,00€
Χαλίκι Κυβικό 200 20,50€ 4.100,00€
Πλέγμα Τεμάχιο 190 11,00€ 2.090,00€
Ασβέστης Σακί 200 1,60€ 320,00€
Τσιμέντο μαύρο Σακί 50kg 860 6,50€ 5.590,00€

Σύνολο (άνευ
ΦΠΑ)

16.200,00€

ΦΠΑ 24% 3.888,00€
Σύνολο (συμπ.

ΦΠΑ)
20.088,00€

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

Υλικό Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος Αξία άνευ ΦΠΑ

Έτοιμο
Σκυρόδεμα

C16/20

Κυβικό 500 87,50€ 43.750,00€

Σύνολο (άνευ
ΦΠΑ)

43.750,00€

ΦΠΑ 24% 10.500,00€
Σύνολο (συμπ.

ΦΠΑ)
54.250,00€

Κέα, 08/04/2021

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
                Βασιλική Πετρή
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 Κέα, 08/04/2021
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών προκειμένου να
καλυφθούν  οι  ανάγκες  συντήρησης,  επισκευής  και  αποκατάστασης  φθορών  σε
διάφορα σημεία  εντός των ορίων του Δήμου Κέας. Πρόκειται για  εργασίες που θα
διασφαλίζουν τόσο την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών του Δήμου μας, όσο και την
αισθητική στους κοινόχρηστους χώρους.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες 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.λπ.»  (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.λπ.) που διέπει
την ανάθεση και  εκτέλεση της παρούσας σύμβασης προμήθειας,  έστω και  αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
                                                   

                                        Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
Συγγραφή Υποχρεώσεων  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή

Άρθρο 4ο : Τρόπος προμήθειας

Η προμήθεια θα γίνει με τη  διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, με τους όρους
που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Η σύμβαση θα ανατεθεί  με  το κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.

Άρθρο 5ο : Εκτέλεση της Σύμβασης

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

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

Η εκτέλεση της  σύμβασης θα γίνεται  τμηματικά  και  καθ’  υπόδειξη  της  αρμόδιας
Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.  

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. 

Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

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.
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 των υλικών, 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.

Άρθρο 7ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης

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



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

Άρθρο 8ο : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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.4412/16 και,
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.

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς

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

Άρθρο 10ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του
συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε  ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

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

Άρθρο 11ο : Χρόνος παράδοσης υλικών- Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός ενός έτους από την
ημ/νια υπογραφής της σύμβασης, σε χρόνο και τόπο, κατ’ είδος και ποσότητα
που θα ορίζεται τμηματικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κέας.



 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 εύλογου 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.

 Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο
προμηθευτής  υποχρεούται  να  υποβάλει  στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,
θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης
σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 12ο :   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 13ο : Τρόπος πληρωμής

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

Άρθρο 14ο : 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. 

Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών

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

Κέα, 08/04/2021

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
                Βασιλική Πετρή
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 Κέα, 08/04/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        
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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

                                                             

                  
                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την “Προμήθεια

Οικοδομικών Υλικών” για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ,

προϋπολογισμού  74.338,00 € (εβδομήντα τέσσερις  χιλιάδες  τριακόσια  τριάντα

οχτώ ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                          

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87/Α/07-06-2010),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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. 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
21REQ008439079
20. Το με αριθμό 1324/2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη
21.  Τις  με  αριθμό  265,266,267/2021  Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με
ΑΔΑΜ  21REQ008460787,
22.  Την  με  αριθμό ..../2021 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (  ΑΔΑ
........................)  με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β)
καταρτίσθηκαν   οι  όροι  διακήρυξης  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια
Οικοδομικών Υλικών»
23.Τις  ανάγκες  του  Δήμου  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια
Οικοδομικών Υλικών»
24.Οι  εκδοθείσες  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  λοιπές  (πλην  των  ήδη
αναφερομένων)  κανονιστικές  διατάξεις,  καθώς  και  άλλες  διατάξεις  που
αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της
παρούσας  σύμβασης  και  γενικότερα  κάθε  διάταξη  (νόμου,  Π.Δ.,  υπουργικής



απόφασης, κ.λπ.) 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 «Προμήθεια

Οικοδομικών  Υλικών»,  προϋπολογισμού  74.338,00  €  (εβδομήντα  τέσσερις

χιλιάδες τριακόσια τριάντα οχτώ ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  που θα

βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους  2021 κατά 58.622,66€

και  τον  προϋπολογισμό  εξόδων  οικονομικού  έτους  2022  κατά  15.715,34€.

Συγκεκριμένα:

 Κ.Α. 25.6662.0008με τίτλο “Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών  εγκαταστάσεων”  έτους 2021  με  ποσό  18.622,66€  και  τον
αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2022 με ποσό 253,24€

 Κ.Α.  30.6662.0013  με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  οδικού
δικτύου  2021  -  2022” έτους  2021  με  ποσό  30.000,00€ και  τον
αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2022 με ποσό 14.364,10€

 Κ.Α  30.6662.0014  με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  λοιπών
εγκαταστάσεων 2021 - 2022” έτους 2021 με ποσό 10.000,00€ και τον
αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2022 με ποσό 1.098,00€

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

σύμβασης και για ένα (1) έτος.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για τμήμα της προμήθειας με τίτλο

«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Υλικό Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος Αξία άνευ ΦΠΑ

Άμμος Κυβικό 200 20,50€ 4.100,00€
Χαλίκι Κυβικό 200 20,50€ 4.100,00€
Πλέγμα Τεμάχιο 190 11,00€ 2.090,00€
Ασβέστης Σακί 200 1,60€ 320,00€
Τσιμέντο μαύρο Σακί 50kg 860 6,50€ 5.590,00€

Σύνολο (άνευ
ΦΠΑ)

16.200,00€

ΦΠΑ 24% 3.888,00€
Σύνολο (συμπ.

ΦΠΑ)
20.088,00€



ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

Υλικό Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος Αξία άνευ ΦΠΑ

Έτοιμο 
Σκυρόδεμα 
C16/20

Κυβικό 500 87,50€ 43.750,00€

Σύνολο (άνευ
ΦΠΑ)

43.750,00€

ΦΠΑ 24% 10.500,00€
Σύνολο (συμπ.

ΦΠΑ)
54.250,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα, αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αναγκαίων για  εργασίες
που θα διασφαλίζουν τόσο την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών του Δήμου μας,
όσο και την  αισθητική στους κοινόχρηστους χώρους:

Η παρούσα, αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αναγκαίων για   εργασίες
που θα διασφαλίζουν τόσο την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών του Δήμου μας,
όσο και την  αισθητική στους κοινόχρηστους χώρους:

1.Υλικά για  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  του δικτύου ύδρευσης  (ΚΑ:
25.6662.0008) 
Θα χρησιμοποιηθούν:

ΥΛΙΚΟ Σκυρόδεμα
C16/20   Άμμος Χαλίκι  Τσιμέντο Μαύ-

ρο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 55 κυβικά 135 κυβικά 135 κυβικά 750 σακιά 50 kg
Τιμή Μο-
νάδος 87,50€  20,50€ 20,50€  6,50€
Κόστος  4.81250€ 2.767,50€ 2.767,50€  4.875,00€
ΦΠΑ  1.155,00€ 664,20€  664,20€  1.170,00€
Συνολικό 
Κόστος / υλι-
κό  5.967,50€ 3.431,70€  3.431,70€  6.045,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑ 18.875,90€

2.Υλικά  για  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  του  οδικού  δικτύου  (ΚΑ:
30.6662.0013) 
Θα χρησιμοποιηθούν:

ΥΛΙΚΟ Σκυρόδεμα C16/20  Πλέγμα τεμάχια 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 385 κυβικά 190 τεμάχια
Τιμή Μονάδος  87,50€ 11,00€ 

Κόστος 33.687,50€ 2.090,00€ 
ΦΠΑ 8.085,00€ 501,60€ 

Συνολικό Κόστος/υλικό  41.772,50€  2.591,60€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑ 44.364,10€



3.Υλικά για εργασίες συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΚΑ:
30.6662.0014) 
Θα χρησιμοποιηθούν:

ΥΛΙΚΟ Σκυρόδεμα
C16/20

Άμμος Χαλίκι Ασβέστης Τσιμέντο Μαύρο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 60 κυβικά 65 κυβικά 65 κυβικά 200 σακί 110 σακιά 50kg

Τιμή Μονάδος  87,50€ 20,50€ 20,50€  1,60€ 6,50€ 
Κόστος  5.250,00€ 1.332,50€ 1.332,50€ 320,00€ 715,00€ 
ΦΠΑ  1.260,00€ 319,80€ 319,80€ 76,80€ 171,60€ 
Συνολικό 
Κόστος/υλικό  6.510,00€ 1.652,30€ 1.652,30€ 396,80€ 886,60€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑ 11.098,00€  

Όλα  τα  υλικά  θα  είναι  κατασκευής  γνωστού  και  εύφημου  οίκου,  ευρέως
κυκλοφορούντα στην ελληνική αγορά και θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE, θα
πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση
και εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες προορίζονται, αλλά και χαρακτηριστικών
τέτοιων που να εξασφαλίζουν την εύκολη,  άνετη και  ορθή χρήση τους από το
Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Ισοδύναμη ισχύ έχουν και
τα πιστοποιητικά που χορηγούνται  από αναγνωρισμένα εργαστήρια  των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι ποσότητες της προμήθειας που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν.

Η  προμήθεια  μπορεί  να  είναι  συνολική  ή  τμηματική,  χωρίς  καμία  πρόσθετη
επιβάρυνση για το Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί,  ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου, την
…...η ................. 2021 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 ..................... 2021 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:

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:

http://www.kea.gr/


22883  60004,  υπεύθυνη:  Βασιλική  Πετρή   Email:  keafn  @  kea  .  gr  ,  και  από  το

Αυτοτελές  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος,   υπεύθυνη:  Δήμητρα

Δεμένεγα  Email: texniki  @kea.gr  

Συνοπτικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΟΝ

44111000-1 Οικοδομικά Υλικά 25.6662.0008 12.908.40

44111000-1 Οικοδομικά Υλικά 30.6662.0013 2.591,60

44111000-1 Οικοδομικά Υλικά 30.6662.0014 4.588,00

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΟΝ

44111000-1 ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
C16/20 25.6662.0008 5.967,50

44111000-1 ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
C16/20 30.6662.0013 41.772,50

44111000-1 ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
C16/20 30.6662.0014 6.510,00

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
...../...../2021

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιουλίδα Κέας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 74.338,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες

mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
mailto:keafn


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  επί  της
καθαρής συμβατικής αξίας.

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

                                        

ΑΡΘΡΟ 1  ο  : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ            

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

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

κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.)  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες

με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

(β)  ενώσεις  προσφερόντων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  εφόσον

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της

παρούσης

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο

αντικείμενο της παρούσης

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λάβουν  ορισμένη  νομική

μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η

λήψη  ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ορθή  εκτέλεση  της

σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2  ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν

επί  αποδείξει,  έγγραφη  προσφορά  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  στο

πρωτόκολλο   του Δήμου,  το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την  ….../…../2021 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.

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.

«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:

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 :

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.

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.



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   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 :

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) Όλα  τα  υλικά  θα  είναι  κατασκευής  γνωστού  και  εύφημου  οίκου,  ευρέως

κυκλοφορούντα στην ελληνική αγορά και θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE, θα

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση

και εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες προορίζονται, αλλά και χαρακτηριστικών

τέτοιων που να εξασφαλίζουν την εύκολη, άνετη και ορθή χρήση τους από το

Συνεργείο  του  Δήμο,  από  το  οποίο  θα  χρησιμοποιηθούν.  Όπου  απαιτούνται

πιστοποιητικά για την καταλληλότητα της χρήσης των υλικών, εκτός από αυτά που

χορηγούνται  από  εργαστήρια  αρμόδιου  κρατικού  φορέα  ή  άλλων  εργαστηρίων

αναγνωρισμένων από το Κράτος, ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που

χορηγούνται από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής

ένωσης.

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

επιβάρυνση για το Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

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.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 120 ημερών  από την

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  της  στο  παρόντα  διαγωνισμό. «Σε

περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση

της  προσφοράς,  η  αναθέτουσα  αρχή  δύναται  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,

εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ

των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε

να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.» 

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

απαράδεκτη.

Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής,  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες.

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί  το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν

αυτές  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλές  για  το  αντικείμενο  της  υπηρεσίας),  οι  δε

προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν

κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο

αρ.88 του ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8ο :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

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

όργανο  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  της  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων

αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση των λοιπών

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .



2.  Η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των

πρoσφoρώv την  ημερoμηvία  και  ώρα  που  καθορίζεται  στην  παρούσα

διακήρυξη.

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

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

Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται

τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ελέγχεται  η  πληρότητα  και  η  ορθότητα  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,

σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στη  διακήρυξη.  Σε  περίπτωση  που  τα

δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος

της τεχνικής προσφοράς.

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

αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  των  τεχνικών  πρoσφoρώv,  μovoγράφovται  δε  και

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς,

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση

της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

Οι  φάκελοι  των  oικovoμικώv πρoσφoρώv,  για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν

αποδεκτές  κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των

τεχνικών  προσφορών,  δεν  απoσφραγίζovται,  αλλά  επιστρέφονται,  εφόσον  δεν

ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει

παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  ενδίκων  μέσων  κατ’  αυτής  ή  έχει

υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

Αυτοί  που  δικαιούνται  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των

προσφορών  λαμβάνουν  γνώση  των  συμμετασχόντων  στο  διαγωνισμό,  καθώς

επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  αυτού  στον  οποίο

πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  καταχώριση  σε

πρακτικό α)  όσων υπέβαλαν προσφορές,  καθώς και  των υποβληθέντων αυτών



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

τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή 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 χωρεί ένσταση,

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

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

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

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

ΑΡΘΡΟ 9Ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

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

Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή)  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να

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

σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,   τα  αναφερόμενα  παρακάτω

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα

οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο

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

αρχή  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  στο  αρμόδιο  όργανο

αξιολόγησης.



α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως 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.

(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  εκδοθεί  έως τριάντα (30)

εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

καθώς   και τις μεταβολές του.

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :

• Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους,

απαιτείται  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή  έγγραφη  εξουσιοδότηση

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως :

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

ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :

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

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,

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

την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν

μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής,

με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.



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

ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)      

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

καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως :

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

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση

του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την

έγκριση  συμμετοχής  του  στο  διαγωνισμό,  για  τον  ορισμό  του  νομίμου

εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν

η  εξουσία  προς  εκπροσώπηση  του  υπογράφοντος  απορρέει  από  το

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).

 Στην  περίπτωση  κοινοπραξίας  προσκομίζεται  το  ιδιωτικό  συμφωνητικό

σύστασης της κοινοπραξίας.

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε

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

Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .

Σημειώνεται ειδικά ότι:

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

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

αναφερόμενες  περιπτώσεις,  δύναται  να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση

του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη

δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού

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

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση

θα  δηλώνεται  ότι  στην  συγκεκριμένη  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές

καταστάσεις.



Τα  αλλοδαπά  έγγραφα  που  θα  υποβληθούν  πρέπει  υποχρεωτικά  να

συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση.  

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προσφέροντα  που

συμμετέχει στην Ένωση.

(7)  Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της

Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων, που  έχει  εκδοθεί  έως  τρείς  (3)  μήνες

πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής

προστίμου  που  έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .

Μέχρι  τη  πλήρη  λειτουργία  του  πληροφοριακού  συστήματος,  το  πιστοποιητικό

ΣΕΠΕ   μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού

φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε

αυτά  που  υποβλήθηκαν  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της

προθεσμίας  δέκα(10)  ημερών,  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης

ειδοποίησης  σε  αυτόν  ,αίτημα  προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την

παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με  αποδεικτικά

έγγραφα  από  τα  οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των

δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών

από τις αρμόδιες αρχές.

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

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

η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον

προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει  των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως

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



προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους

προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  η  διαδικασία  ανάθεσης

ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα

τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω

δικαιολογητικών, απορρίπτεται  η προσφορά του προσωρινού αναδόχου   και  η

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων

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

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

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα

και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και

εμπροθέσμως,  δεν αποδεικνύεται  η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των

άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης,

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

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

διαδικασία ματαιώνεται.

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( επιτροπή αξιολόγησης )

στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα

στην  παρ  2  του  άρθρου  103  Ν.4412/16   και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη

ματαίωση  της  διαδικασίας  κατά  τις  παραγράφους  3,  4  ή  5  του  άρθρου  103

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

παραπάνω δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης  του

άρθρου  105  .Όσοι  δεν  έχουν  αποκλεισθεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της

σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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



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.



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.

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

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά και καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Δήμου Κέας. 

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:

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

Δημοσίων  Συμβάσεων),  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  Φ.Π.Α.,  της

αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Επί  του  ποσού  της

κράτησης  0,06%  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων

διενεργείται  κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ

Ο.Γ.Α.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

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

Προσφυγών )  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής,

καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Επί   της  κράτησης  αυτής

υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία

παρακράτηση φόρου εισοδήματος .

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

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο

όνομα  του και  από  κάθε  δικαίωμα που απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση του



δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

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

ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να   υπογράψει  σύμβαση  ,μέσα  στη  προθεσμία  που

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση )

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε

ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

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

ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α)  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  δεν  εκτελέστηκαν  οι  υπηρεσίες  ή

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

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

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

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι

του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το

οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  ολική

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο

πεδίο  εφαρμογής  του  παρόντος  νόμου  κατά  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο

άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το δημοτικό  συμβούλιο  μπορεί,  υπό  τις  προϋποθέσεις  που ορίζουν οι  κείμενες

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α)  η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  που  θα  απαιτούσε  νέα

διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις

καταστάσεις  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  73  του

Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της

σύναψης σύμβασης,



Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

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

τουλάχιστιον μέχρι τη λήξη του έτους.

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.».

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.

           

                                                                                          Η  Δήμαρχος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

                             

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

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

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

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



ΑΡΘΡΟ  2Ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  -  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ -                                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

                                          

                                                                           Κέα,
08/04/2021 

                                                                                  Αριθμ.πρω
τ. 1321                             

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

“Προμήθεια οικοδομικών υλικών”

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες  συντήρησης,  επισκευής  και  αποκατάστασης  φθορών  σε  διάφορα  σημεία
εντός των ορίων του Δήμου Κέας, συνολικού προϋπολογισμού 74.338,00€  (συμπ/νου
ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2021 κατά
58.622,66€  και  τον  προϋπολογισμό  εξόδων  οικονομικού  έτους  2022  κατά
15.715,34€. Συγκεκριμένα:

 Κ.Α.  25.6662.0008με  τίτλο “Οικοδομικά  υλικά  συντήρησης  και  επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων” έτους 2021 με ποσό 18.622,66€ και τον αντίστοιχο
Κ.Α. έτους 2022 με ποσό 253,24€

 Κ.Α.  30.6662.0013  με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  οδικού
δικτύου 2021 -  2022” έτους 2021 με ποσό 30.000,00€ και  τον αντίστοιχο
Κ.Α. έτους 2022 με ποσό 14.364,10€

 Κ.Α  30.6662.0014  με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  λοιπών
εγκαταστάσεων  2021  -  2022” έτους  2021  με  ποσό  10.000,00€ και  τον
αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2022 με ποσό 1.098,00€

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

 Περιγραφή
Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα 

 Τιμή 
Μονάδας   Αξία 

 Άμμος  Κυβικά 200 20,50 € 4.100,00 €

Χαλίκι  Κυβικά 200 20,50 € 4.100,00 €

 Πλέγμα Τεμάχια 190 11,00 € 2.090,00 €

Ασβέστης Σακί 200 1,60 € 320,00 €

 Τσιμέντο Μαύρο Σακιά 50 kg 860 6,50 € 5.590,00 €

Ετοιμο Σκυρόδεμα  C16/20 Κυβικά 500 87,50 € 43.750,00 €



Στις ανωτέρω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα, αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αναγκαίων για  εργασίες που
θα διασφαλίζουν, τόσο την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών του Δήμου μας, όσο και
την  αισθητική στους κοινόχρηστους χώρους:

1.Υλικά για  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  του δικτύου ύδρευσης  (ΚΑ:
25.6662.0008) 
Θα χρησιμοποιηθούν:

ΥΛΙΚΟ Σκυρόδεμα
C16/20   Άμμος Χαλίκι  Τσιμέντο Μαύ-

ρο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 55 κυβικά 135 κυβικά 135 κυβικά 750 σακιά 50 kg
Τιμή Μο-
νάδος 87,50€  20,50€ 20,50€  6,50€
Κόστος  4.81250€ 2.767,50€ 2.767,50€  4.875,00€
ΦΠΑ  1.155,00€ 664,20€  664,20€  1.170,00€
Συνολικό 
Κόστος / υλι-
κό  5.967,50€ 3.431,70€  3.431,70€  6.045,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑ 18.875,90€

2.Υλικά  για  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  του  οδικού  δικτύου  (ΚΑ:
30.6662.0013) 
Θα χρησιμοποιηθούν:

ΥΛΙΚΟ Σκυρόδεμα C16/20  Πλέγμα τεμάχια 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 385 κυβικά 190 τεμάχια
Τιμή Μονάδος  87,50€ 11,00€ 

Κόστος 33.687,50€ 2.090,00€ 
ΦΠΑ 8.085,00€ 501,60€ 

Συνολικό Κόστος/υλικό  41.772,50€  2.591,60€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑ 44.364,10€

3.Υλικά για εργασίες συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΚΑ:
30.6662.0014) 
Θα χρησιμοποιηθούν:

ΥΛΙΚΟ Σκυρόδεμα
C16/20

Άμμος Χαλίκι Ασβέστης Τσιμέντο Μαύρο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 60 κυβικά 65 κυβικά 65 κυβικά 200 σακί 110 σακιά 50kg

Τιμή Μονάδος  87,50€ 20,50€ 20,50€  1,60€ 6,50€ 
Κόστος  5.250,00€ 1.332,50€ 1.332,50€ 320,00€ 715,00€ 
ΦΠΑ  1.260,00€ 319,80€ 319,80€ 76,80€ 171,60€ 
Συνολικό 
Κόστος/υλικό  6.510,00€ 1.652,30€ 1.652,30€ 396,80€ 886,60€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑ 11.098,00€  



Όλα  τα  υλικά  θα  είναι  κατασκευής  γνωστού  και  εύφημου  οίκου,  ευρέως
κυκλοφορούντα στην ελληνική αγορά και  θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE,  θα
πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση
και εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες προορίζονται, αλλά και χαρακτηριστικών
τέτοιων  που  να  εξασφαλίζουν  την  εύκολη,  άνετη  και  ορθή  χρήση  τους  από  το
Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Ισοδύναμη ισχύ έχουν και
τα  πιστοποιητικά  που  χορηγούνται  από  αναγνωρισμένα  εργαστήρια  των  κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι  ποσότητες της  προμήθειας που αναφέρονται  στον ενδεικτικό  προϋπολογισμό
είναι  ενδεικτικές  και  δύναται  να αυξομειωθούν ανάλογα με τις  ανάγκες που θα
προκύψουν.

Η  προμήθεια  μπορεί  να  είναι  συνολική  ή  τμηματική,  χωρίς  καμία  πρόσθετη
επιβάρυνση για το Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Υλικό Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή μονάδος Αξία άνευ ΦΠΑ

Άμμος Κυβικό 200 20,50€ 4.100,00€
Χαλίκι Κυβικό 200 20,50€ 4.100,00€
Πλέγμα Τεμάχιο 190 11,00€ 2.090,00€
Ασβέστης Σακί 200 1,60€ 320,00€
Τσιμέντο μαύρο Σακί 50kg 860 6,50€ 5.590,00€

Σύνολο (άνευ
ΦΠΑ)

16.200,00€

ΦΠΑ 24% 3.888,00€
Σύνολο (συμπ.

ΦΠΑ)
20.088,00€

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

Υλικό Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή μονάδος Αξία άνευ ΦΠΑ

Έτοιμο 
Σκυρόδεμα 
C16/20

Κυβικό 500 87,50€ 43.750,00€

Σύνολο (άνευ
ΦΠΑ)

43.750,00€

ΦΠΑ 24% 10.500,00€
Σύνολο (συμπ.

ΦΠΑ)
54.250,00€



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο προμήθειας  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών προκειμένου να
καλυφθούν  οι  ανάγκες  συντήρησης,  επισκευής  και  αποκατάστασης  φθορών  σε
διάφορα σημεία  εντός των ορίων του Δήμου Κέας. Πρόκειται για  εργασίες που θα
διασφαλίζουν τόσο την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών του Δήμου μας, όσο και την
αισθητική στους κοινόχρηστους χώρους.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες 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.λπ.) που διέπει
την ανάθεση και  εκτέλεση της παρούσας σύμβασης προμήθειας,  έστω και  αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
                                                   

                                        Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
Συγγραφή Υποχρεώσεων  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή

Άρθρο 4ο :     Τρόπος προμήθειας  
Η προμήθεια θα γίνει με τη  διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, με τους όρους
που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή τμήμα της
εν λόγω προμήθειας.

Άρθρο 5ο : Εκτέλεση της Σύμβασης
     Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

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



Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται  τμηματικά και καθ’  υπόδειξη της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.

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.

Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

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.
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 των υλικών, 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.

Άρθρο 7ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης

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

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



Άρθρο 8ο : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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.4412/16 και,
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.

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς

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

Άρθρο 10ο :Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του
συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε  ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

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

Άρθρο 11ο : Χρόνος παράδοσης υλικών- Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός του έτους από την ημ/
νια υπογραφής της σύμβασης, σε χρόνο και τόπο, κατ’ είδος και ποσότητα που
θα ορίζεται τμηματικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κέας.

2. 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.

3. Στην  περίπτωση παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από
την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο
προμηθευτής  υποχρεούται  να  υποβάλει  στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,
θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης
σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 12ο :   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 13ο : Τρόπος πληρωμής

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

Άρθρο 14ο : 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.

Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών

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

             



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,
……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
με  έδρα……………………...………...……….  Οδός  …….……………………..  αριθμός  ………...
Τ.Κ…………..…..  Τηλ. ……………………………..……. Fax ……………...………….

αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθ. 1321/08.04.2021 Μελέτης του Δήμου Κέας για την

προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ»,  υποβάλλω  την  παρούσα

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους

της αρ. ...../.....-.....-2021 διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης

προμήθειας με τις παρακάτω προσφερόμενες τιμές:

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Υλικό Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
μονάδος

Αξία άνευ
ΦΠΑ

Προσφερόμενη
τιμή μονάδος

Προσφερόμενη
αξία άνευ ΦΠΑ

Άμμος Κυβικό 200 20,50€ 4.100,00€
Χαλίκι Κυβικό 200 20,50€ 4.100,00€
Πλέγμα Τεμάχιο 190 11,00€ 2.090,00€
Ασβέστης Σακί 200 1,60€ 320,00€
Τσιμέντο 
μαύρο

Σακί 50kg 860 6,50€ 5.590,00€

Σύνολο
(άνευ ΦΠΑ)

16.200,00€Σύνολο (άνευ 
ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24% 3.888,00€ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ.
ΦΠΑ)

20.088,00€Σύνολο (συμπ. 
ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

Υλικό Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή

μονάδος
Αξία άνευ

ΦΠΑ
Προσφερόμενη 
τιμή μονάδος

Προσφερόμενη 
αξία άνευ ΦΠΑ

Έτοιμο 
Σκυρόδεμα 
C16/20

Κυβικό 500 87,50€ 43.750,00€

Σύνολο 
(άνευ 
ΦΠΑ)

43.750,00€ Σύνολο (άνευ 
ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24% 10.500,00€ ΦΠΑ 24%
Σύνολο 
(συμπ. 
ΦΠΑ)

54.250,00€ Σύνολο (συμπ. 
ΦΠΑ)



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

(Τόπος)  …………….., __ / __ / 2021

Ο Προσφέρων

         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ ΄»

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: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΗ -ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ

- Τηλέφωνο: 2288360000

- Ηλ. ταχυδρομείο: keafn  @  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): 44111000-1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

- 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): [……]

http://www.kea.gr/
mailto:keafn@kea.gr


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;

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

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:



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

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

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

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

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

Εάν όχι:

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

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

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

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

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



[……][……][……][……]

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:

[……]

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι 
τελεσίδικη και δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία 
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] 
Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·



γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

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

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή

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

[] Ναι [] Όχι



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;

[] Ναι [] Όχι



Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι



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  Δήλωσης  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,..../..../2021

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.  1322/08.04.2021  Πρωτογενές  Αίτημα  του  Αυτοτελούς  Τμήματος
Τεχνικών  Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος  του  Δήμου  για  έγκριση της  δαπάνης  και
διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ”
προϋπολογισμού 74.338,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) με ΑΔΑΜ : 21REQ008439079
-  την  με  αριθμό  1321/08.04.2021 μελέτη του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών  &  Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  για  την  προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνουμε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές    της  προμήθειας    “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ”  ,  προϋπολογισμού  74.338,00  ευρώ (συμπ.  ΦΠΑ),  όπως

αυτές  περιγράφονται  στην  με  αριθμό  1321/08.04.2021 μελέτη του  Αυτοτελούς

Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  που  αποτελούν

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της   προμήθειας     “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ”  
με συνοπτικό διαγωνισμό.

Γ.  Καθορίζουμε  τους  όρους    του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την    προμήθεια  
“  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ”  , σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της
με αριθμό 1321/08.04.2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
&  Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της
παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 56/2021



ΘΕΜΑ 4ο  : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την
τουριστική προβολή του προορισμού της Κέας μέσω ηλεκτρονικών αφιερωμάτων
στο Ισραήλ και την Ιταλία.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας 
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  ΦΕΚ  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 ΚΑΕ 00.6431.0011 με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης και προβολής” του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν πα-
ρέχει 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.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του ΚΑ
00.6431.0011  με  τίτλο  “Έξοδα  ενημέρωσης  και  προβολής” του  προϋπολογισμού
εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού  2.852,00 € συμπ. ΦΠΑ,
για την τουριστική προβολή του προορισμού της Κέας και συγκεκριμένα των παρα-
λιών, των μονοπατιών και των αξιοθέατων της Κέας  μέσω ηλεκτρονικών αφιερω-
μάτων στο Ισραήλ και την Ιταλία. 



Αναλυτικά :

Ι  σραήλ  

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα www.timesofisrael.com.
Αφορά τη δημοσίευση ενός άρθρου σε ένα από τα μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα 
ενημερωτικά site στο Ισραήλ. Το άρθρο θα βρίσκεται στην αρχική σελίδα του site για
μία εβδομάδα, ενώ θα γίνει και μία αναδημοσίευση στη σελίδα Facebook της 
εφημερίδας.

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.700,00 €  + ΦΠΑ 24%  =  2.108,00 €.

Ιταλία
Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα www.viaggiamo.it.
Αφορά τη δημοσίευση ενός άρθρου στο μεγάλο αυτό ταξιδιωτικό site το οποίο 
ανήκει σε Ιταλικό όμιλο ΜΜΕ με πολλά ακόμα μεγάλα ενημερωτικά sites.

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 600,00 €  + ΦΠΑ 24% = 744,00 €.
 
Τελικό σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 2.852,00 €  θα βαρύνει τον ΚΑ  
00.6431.0011 με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης και προβολής” του προϋπολογισμού 
εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας.

Η επιμέλεια των αφιερωμάτων θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου. Το περιεχόμενο 
τους θα εγκριθεί πριν δημοσιευτούν από το Δήμο Κέας.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 2.852,00 € συμπ. ΦΠΑ
στον ΚΑ 00.6431.0011 με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης και προβολής” του προϋπολογι-
σμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας, που αφορά στην τουριστική προβολή
του προορισμού της Κέας και συγκεκριμένα των παραλιών, των μονοπατιών και των
αξιοθέατων της Κέας μέσω ηλεκτρονικών αφιερωμάτων στο Ισραήλ και την Ιταλία,
ως κάτωθι :

Ι  σραήλ  

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα www.timesofisrael.com.
Αφορά τη δημοσίευση ενός άρθρου σε ένα από τα μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα 
ενημερωτικά site στο Ισραήλ. Το άρθρο θα βρίσκεται στην αρχική σελίδα του site για



μία εβδομάδα, ενώ θα γίνει και μία αναδημοσίευση στη σελίδα Facebook της 
εφημερίδας.

Ιταλία
Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα www.viaggiamo.it.
Αφορά τη δημοσίευση ενός άρθρου στο μεγάλο αυτό ταξιδιωτικό site το οποίο 
ανήκει σε Ιταλικό όμιλο ΜΜΕ με πολλά ακόμα μεγάλα ενημερωτικά sites.
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 57/2021

ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω του
χρηματικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωρι-
στή  Συλλογή  Βιοαποβλήτων,  Γωνιές  Ανακύκλωσης  και  Σταθμοί  Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος
– Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Πρόσκληση ΑΤ04, στον Άξονα Προτε-
ραιότητας «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Με-
ταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον». [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ



ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού
διαγωνισμού για την υπηρεσία “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”. 

Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονο-
μικής Επιτροπής τα εξής: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων». 

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

Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων,  των

υπηρεσιών ή  των αγαθών και συγκεκριμένα οι  τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

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

αναθέτουσα αρχή  προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των ορίων

του άρθρου 27 στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. 

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

Συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  έργου,

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

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

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

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

καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις

δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και

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


την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς

ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.

Σε  εκτέλεση  των  παραπάνω  και  σύμφωνα  το  άρθρο  61  του  ν.  3979/2011  όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-19, λήφθηκε απόφαση

του  Δημοτικού  Συμβουλίου με  αριθ. 36/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΡΖΩΕΔ-Λ9Υ) περί  σύναψης

δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 
Α. Να  Εγκρίνετε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  παροχής  υπηρεσίας  καθαριότητας:
«Καθαρισμός  Παραλιών  Δήμου  Κέας»,  προϋπολογισμού  39.922,90  ευρώ  (συμπ.  ΦΠΑ),
όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  με  αριθμό  1472/14.04.2021  μελέτη του  Αυτοτελούς
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της παρούσας.
Β. Να  Εγκρίνετε  την  εκτέλεση  της  παροχής  υπηρεσίας  καθαριότητας:  «Καθαρισμός
Παραλιών Δήμου Κέας» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Γ. Να καθορίσετε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας καθαριότητας: «Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας», σύμφωνα με την
αναλυτική  διακήρυξη της με αριθμό  1472/14.04.2021  μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της παρούσας. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα  μελέτη  αφορά  στον  καθαρισμό  παραλιών  (Κορησσία,  Γιαλισκάρι,  Οτζιάς,
Ποίσσες,  Βουρκάρι,  Συκαμιά,  Ξύλα,  Καμπί,  Κόκκα,  Σπαθί,  Λιπαρό,  Ορκός,  Κούνδουρος,
Μπούρη)  του  Δήμου,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης και για ένα (1) έτος, με σκοπό την συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για : 
 Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), ευπρεπισμός των δέντρων και άσπρισμα των κορμών

τους σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους,
 Αποψίλωση των χόρτων από την εν γένει περιοχή των παραλιών αλλά και στους

γύρω χώρους,
 Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων των άνω παραλιών με χρήση

μηχανήματος καθαρισμού ακτών και χειροκίνητα (όπου χρειάζεται), 
 Συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  που  συγκεντρώνονται  στα

καλαθάκια απορριμμάτων στις παραπάνω παραλίες αλλά και στους γύρω χώρους,
 Τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων ΑΜΕΑ και τη μετέπειτα αποξήλωση και

μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργο-
λάβου, καθ’ υπόδειξη του δήμου.



Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται:
 για την Υψηλή περίοδο (23/06 -12/09): Δύο (2) άτομα, πλήρους απασχόλησης για τις 

εργασίες και τη συχνότητα που αναλογούν την υψηλή περίοδο.
 για τη Μεσαία περίοδο (01/05-22/6 & 13/9-10/10): Ένα (1) άτομο, πλήρους 

απασχόλησης το οποίο θα εργαστεί Σάββατα και Κυριακές και ένα (1) άτομο μερικής 
απασχόλησης το οποίο θα εργαστεί και αυτό Κυριακές αλλά και τις υπόλοιπες μέρες 
της μεσαίας περιόδου.

 για  τη  Χαμηλή  περίοδο  (11/10-31/12  &  01/01/-30/4):  Ένα  (1)  άτομο,  πλήρους
απασχόλησης για τις εργασίες και τη συχνότητα που αναλογούν την χαμηλή περίοδο.

Οι  συμβατικές  εργασίες  θα εκτελούνται  από τον  ανάδοχο με  βάση  το  πρόγραμμα  που
παρατίθεται παρακάτω και πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες κάθε χώρου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 
 Να  εργάζεται  εντός  συγκεκριμένων  ωραρίων  για  την  αποφυγή  όχλησης  των

χρηστών λουομένων κλπ των παραλιών, και ιδιαίτερα:

 Κατά την Υψηλή περίοδο: 06:00π.μ.-10:00π.μ. & 17:00μ.μ.-21:00μ.μ.
 Κατά την Μεσαία περίοδο: 07:00π.μ.-11:00π.μ. & 16:00μ.μ.-20:00μ.μ.
 Κατά τη Χαμηλή περίοδο: 08:00π.μ.-11:00π.μ. & 15:00μ.μ.-20:00μ.μ.
 η  χρήση  του  μηχανήματος  καθαρισμού  παραλιών  θα  πραγματοποιείται

μεταξύ06:00π.μ.-09:00π.μ. με χρόνο ανταπόκρισης 24 ώρες  από την αναγγελία της
εντολής καθαρισμού.

 (Πιθανόν η έναρξη και η λήξη των ανωτέρω ωραρίων να τροποποιηθεί κατά τη  
δίαρκεια της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν) 

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

 Να διαθέτει  μηχάνημα καθαρισμού ακτών, με δυνατότητα βύθισης, το ελάχιστο
30cm και  το  οποίο  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  κάνει  ανάσυρση  της  άμμου,  των
πετρών  και  των  απορριμμάτων.  Να  κάνει  κοσκίνισμα  της  άμμου  και  των
απορριμμάτων  και  όλα  τα  απόβλητα  υλικά  (όπως  αποτσίγαρα,  μπουκάλια,
θραύσματα γυαλιού, πέτρες, ξερά κλαδιά, φύκια κ.λπ.) να τα συγκεντρώνει και να
τα μεταφέρει με δική του ευθύνη στους χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων του
Δήμου.

 Να  διαθέτει  όλον  τον  αναγκαίο  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  με
χειρωνακτικά  εργαλεία  π.χ.  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  βενζινοκίνητο
φυσητήρα, ψεκαστήρα  για  ασβέστωμα,  σκούπες,  φαράσια,  τσουγκράνα,
χειροκίνητους συλλέκτες σκουπιδιών, χειραμαξίδια και αναλώσιμα υλικά. 

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

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



 Να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για
την  πρόληψη  ατυχημάτων,  καθώς  επίσης  και  την  υγεία  και  παροχή  πρώτων
βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου. 

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

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

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι κάτωθι παραλίες, θα καθαριστούν όλες με το ξεκίνημα της Σύμβασης, και με μηχάνημα
καθαρισμού ακτών όπου είναι δυνατόν, με τη συχνότητα και τηρώντας το ημερολόγιο
πρόγραμμα που παρατίθενται στους κατωτέρω πίνακες: 

Πίνακας1: Συχνότητα καθαριότητας παραλιών

Περιοχή/
Περίοδος

Υψηλή
(23/06-12/09)

Μεσαία
(01/05-22/06 & 13/09-10/10)

Χαμηλή
(11/10-31/12 & 

01/01-30/04)
Κορησσία (10.789 
τ.μ)

7 ανά εβδομάδα 3 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
Παρασκευή Απόγευμα ή Σάββατο
πρωί & 1  Κυριακή Πρωί)

1 ανά Μήνα

Γιαλισκάρι (3.001 
τ.μ)

7 ανά εβδομάδα 3 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
Παρασκευή Απόγευμα ή Σάββατο
πρωί & 1  Κυριακή Πρωί)

1 ανά Μήνα

Οτζιάς (8.673 τ.μ) 7 ανά εβδομάδα 3 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
Παρασκευή Απόγευμα ή Σάββατο
πρωί & 1  Κυριακή Πρωί)

1 ανά Μήνα

Ποίσσες (14.173 
τ.μ)

7 ανά εβδομάδα 3 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
Παρασκευή Απόγευμα ή Σάββατο
πρωί & 1  Κυριακή Πρωί)

1 ανά Μήνα



Βουρκάρι (2.810 
τ.μ)

 5 ανά εβδομάδα       
(Σάββατο & 
Κυριακή)

2 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
φορά Σάββατο ή Κυριακή)

1 ανά Μήνα

Συκαμιά (3.979 τ.μ)  4 ανά εβδομάδα 
(Σάββατο & 
Κυριακή)

2 ανά εβδομάδα  (εκ των οποίων 1
φορά Σάββατο ή Κυριακή)

Ξύλα (3.640 τ.μ) 3 ανά εβδομάδα 
(Σάββατο & 
Κυριακή)

1 ανά εβδομάδα  

Καμπί (4.415 τ.μ) 4 ανά εβδομάδα 
(Σάββατο & 
Κυριακή)

2 ανά εβδομάδα  (εκ των οποίων 1
φορά Σάββατο ή Κυριακή)

Κόκκα (1.362 τ.μ.) 2 ανά εβδομάδα ( 1 
φορά Σάββατο ή 
Κυριακή)

1 ανά εβδομάδα  

Σπαθί (10.119 τ.μ) 2 ανά εβδομάδα ( 1 
φορά Σάββατο ή 
Κυριακή)

1 ανά εβδομάδα  

Λιπαρό (6.764 τ.μ) 1 ανά εβδομάδα  1 ανά εβδομάδα  
Ορκός (3.384 τ.μ) 1 ανά εβδομάδα  1 ανά εβδομάδα  
Κούνδουρος 
(4.855 τ.μ.)

1 ανά εβδομάδα 1 ανά εβδομάδα  

Μπούρη (1.758 
τ.μ.)

1 ανά εβδομάδα 1 ανά εβδομάδα  

Πίνακες 2 – 4: Ημερολόγιο πρόγραμμα καθαριότητας παραλιών ανά περίοδο (υψηλή,
μεσαία, χαμηλή)

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (23/06 - 12/09) 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ √ √ √ √ √ √ √
ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ √ √ √ √ √ √ √
ΟΤΖΙΑΣ √ √ √ √ √ √ √
ΠΟΙΣΣΕΣ √ √ √ √ √ √ √
ΒΟΥΡΚΑΡΙ √  √  √ √ √
ΣΥΚΑΜΙΑ  √  √  √ √
ΞΥΛΑ  √    √ √
ΚΑΜΠΙ  √  √  √ √
ΚΟΚΚΑ   √   √  
ΣΠΑΘΙ √      √
ΛΙΠΑΡΟ     √   
ΟΡΚΟΣ     √   
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ    √    
ΜΠΟΥΡΗ     √   

Τ.Μ./ΗΜΕΡΑ 49.565 51.480 40.808 47.840 51.352 52.842 61.599



ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/05 - 22/06 & 13/09 - 10/10) 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ:ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &

ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΜΕΡΙΚΗΣ (4ΩΡΗΣ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ  √   √  √
ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ  √   √ √
ΟΤΖΙΑΣ    √ √ √
ΠΟΙΣΣΕΣ √     √ √
ΒΟΥΡΚΑΡΙ    √  √  
ΣΥΚΑΜΙΑ   √   √  
ΞΥΛΑ    √    
ΚΑΜΠΙ √ √      
ΚΟΚΚΑ        
ΣΠΑΘΙ    √   
ΛΙΠΑΡΟ √       
ΟΡΚΟΣ   √     
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ √       
ΜΠΟΥΡΗ √       

Τ.Μ./ΗΜΕΡΑ 31.965 15.152 7.363 15.123 32.282 20.962 36.636

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  όπου  πλήρης απασχόληση
όπου  μερικής (4ωρης) απασχόλησης

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11/10 - 30/04) *
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ √       
ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ   √     
ΟΤΖΙΑΣ √       
ΠΟΙΣΣΕΣ   √     
ΒΟΥΡΚΑΡΙ   √     
ΣΥΚΑΜΙΑ        
ΞΥΛΑ        
ΚΑΜΠΙ        
ΚΟΚΚΑ        
ΣΠΑΘΙ        
ΛΙΠΑΡΟ        
ΟΡΚΟΣ        
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ        
ΜΠΟΥΡΗ        

Τ.Μ./ΗΜΕΡΑ 19.462  19.984     

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΥΟ (2) 8ΩΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ)



 Παρατηρήσεις : 
(i) Αγίου Πνεύματος ( 19,20 & 21/6), καθαριότητα κάθε μέρα.
(ii)  Οι  τουαλέτες  στη  παραλία  του  Οτζιά  θα  καθαρίζονται  με  την  ίδια  συχνότητα  που
περιγράφεται  και  στη  καθαριότητα  της  παραλίας  ενώ  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιεί
(σαπούνι, χαρτί κ.τ.λ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
(iii) 5 έκτακτες καθαριότητες σύμφωνα με υπόδειξη του υπεύθυνου Αντιδημάρχου. 
(iv) Εξήντα χρήσης μηχανήματος καθαρισμού ακτών.
(v) Να μην χρησιμοποιεί το μηχάνημα καθαρισμού ακτών τα Σαββατοκύριακα.
(vi)Περίοδος Πάσχα: οι παραλίες να έχουν καθαριστεί πριν τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  α π ό  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α  υ π ο γ ρ α φ ή ς
τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς  κ α ι  γ ι α  έ ν α  ( 1 )  έ τ ο ς .

Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  τριάντα  εννέα
χιλιάδων  εννιακοσίων  είκοσι  δύο  ευρώ  και  ενενήντα  λεπτών (39.922,90€),
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (24%),  και   χρηματοδοτείται  από  ιδίους  πόρους.
Συγκεκριμένα  κατά  24.927,10€ από  τον  ΚΑ  30.6279.0024 προϋπολογισμού  εξόδων  οικ.
έτους  2021,  και  κατά  14.995,80€ από τον  αντίστοιχο Κ.Α.  προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2022.

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις  διατάξεις του Π.Δ.  80/2016, του Ν.
4412.2016 και του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του
ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις. 

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

Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς  π α ρ α λ ι ώ ν  Δ ή μ ο υ  Κ έ α ς

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

Επίσης   έχει  ληφθεί  υπόψη  το  ω  ρομίσθιο  6ης  μέρας  (Σάββατο)   προσαυξημένο  κατά
(+30%), το ω  ρομίσθιο   Κ  υριακής   προσαυξημένο κατά (+75%), το Δώρο Χριστουγέννων, το
δώρο  Πάσχα,  το  επίδομα  αντικαταστάτη,  το  επίδομα  αδείας   του  προσωπικού   που
απασχολείται για την εκτέλεση της εργασίας καθαριότητας.
Επίσης  σύμφωνα με  την  ισχύουσα νομοθεσία ο απασχολούμενος  λόγω δραστηριότητας
υπάγεται στο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης που περιλαμβάνει  ασφαλιστικές εισφορές
εργοδότη (22,54%), ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου (14,12%).

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075


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

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ

ΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο

ΚΟΣΤΟΣ
(€)

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο  (2)

ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ι τ ώ ν  π λή ρ ο υ ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς

240 65,26* 15.662,40

2 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο  (1)

ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  μ ε ιω μ έ ν η ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς

47 21,63* 1.016,61

3 έκτακτες καθαριότητες σύμφωνα με
υπόδειξη  του  υπεύθυνου
Αντιδημάρχου. 

5 65,26 326,30

4 χρήση  μηχανήματος  καθαρισμού
ακτών

60 200,00** 12.000,00

5 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητι-
κού κόστους παροχής των υπηρεσιών
του αναδόχου, των αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22  (11%)

3,190,58

ΣΥΝΟΛΟ 32.195,89

ΦΠΑ 24%   7.727,01

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 39.922,90

*έχει ληφθεί υπόψη ανώτατο ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη με χρόνο προϋπηρεσίας
18 έτη και άνω, οι  ασφαλιστικές εισφορές (του εργοδότη και του εργαζόμενου), το δώρο
Χριστουγέννων,  το  Δώρο  Πάσχα,  το  επίδομα  αντικαταστάτη,  το  επίδομα  αδείας,  το
ω  ρομίσθιο  6ης  μέρας  (Σάββατο)   προσαυξημένο κατά (+30%),  το  ω  ρομίσθιο    Κ  υριακής  
προσαυξημένο κατά (+75%)  του προσωπικού  που απασχολείται για την εκτέλεση της
εργασίας καθαριότητας

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075


** κατ’αποκοπή.

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στον  καθαρισμό  παραλιών  (Κορησσία,  Γιαλισκάρι,  Οτζιάς,
Ποίσσες,  Βουρκάρι,  Συκαμιά,  Ξύλα,  Καμπί,  Κόκκα,  Σπαθί,  Λιπαρό,  Ορκός,  Κούνδουρος,
Μπούρη) του Δήμου, με σκοπό την συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται  στο συνολικό
ποσό  των  τριάντα  εννέα  χιλιάδων  εννιακοσίων  είκοσι  δύο  ευρώ  και  ενενήντα  λεπτών
(39.922,90€),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%),  και  χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους. Συγκεκριμένα κατά 24.927,10€ από τον ΚΑ 30.6279.0024 προϋπολογισμού εξόδων
οικ. έτους 2021, και κατά 14.995,80€ από τον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2022.

Χρονική Διάρκεια: Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  α π ό  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α
υ π ο γ ρ α φ ή ς  τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς  κ α ι  γ ι α  έ ν α  ( 1 )  έ τ ο ς .

Η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά από  αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι  το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος . Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  το  άρθρο  5.2.2  της
παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης απόφασης περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου
συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

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

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

https://www.e-dimos.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-2/


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

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

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

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

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

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

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

10. 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.”

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

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

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

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

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

16. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

17. του Ν.4555/2018 (Α' 133) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

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

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

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



εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  υπηρεσιών,  έστω  και  αν  δεν  αναφέρονται  ρητά
παραπάνω. 

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

 Οι πιστώσεις που βαρύνουν τον οικείο προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Κέας.

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

• Συγγραφή Υποχρεώσεων  
• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
• Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυήσεις, κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου Πιστωτικού
Ιδρύματος  ή  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή   παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού
ποσού. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.  

 
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ευρώ εξακόσια σαράντα τρία και ενενήντα δύο
λεπτά #643,92€#.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  Η εγγύηση
συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή
της σύμβασης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 5:   ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο     3  του  άρθρου  221  .  (άρθρο  219  παρ.1  του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 48 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16 και

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-22-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-221-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E/


αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Kατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στη σύμβαση,  μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 219
παρ.2 του Ν.4412/2016).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  ή  παραδοτέα,  εφόσον  καλύπτονται  οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων.

Τα  ανωτέρω  εφαρμόζονται  και  σε  τμηματικές παραλαβές.  (άρθρο  219  παρ.2  του
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες   δεν  ανταποκρίνονται
πλήρως στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο προσωρινής  παραλαβής,
που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από τους  όρους  της  σύμβασης  και
γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των
παρεχόμενων υπηρεσιών  και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.  (άρθρο 219 παρ.3     του Ν.4412/2016  , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

α) Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι,  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με
αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση
της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική
παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών   της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση 

β) Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  με  την
επιφύλαξη  των  οριζομένων  στο άρθρο  220. (άρθρο  219  παρ.4  του  Ν.4412/2016,
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο
παραλαβής  της  παραγράφου  2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της  παραγράφου  3,
θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί  αυτοδίκαια. (άρθρο  219  παρ.5  του
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

 Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1.

Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-220-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%81%CF%81%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/


Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των
σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

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

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  ανάδοχος,   είναι  υποχρεωμένος  να  χρησιμοποιεί  κατάλληλο  εργατικό  προσωπικό,
ενδεδυμένο με την ενδυμασία που περιγράφεται στην παρούσα Μελέτη. 

Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν φωσφορούχα γιλέκα καθ' όλη τη διάρκεια
της  εργασίας  τους  και  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  παίρνει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα για  την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την προστασία της υγείας του. 

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



ΑΡΘΡΟ 11: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

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

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

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

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

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

Οι ασφαλίσεις περιλαμβάνουν:  

Ασφάλιση του προσωπικού (σε περίπτωση που θα απασχολήσει)

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

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

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

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

Διάρκεια της Ασφάλισης 

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

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

Ο  Ανάδοχος  βαρύνεται  με  την  ευθύνη  της  φύλαξης  του  τεχνικού  εξοπλισμού  και  των
εργαλείων του και  δεν δικαιούται,  σε  οποιαδήποτε περίπτωση,  να διεκδικήσει  από τον



Δήμο  Κέας  αποζημίωση  για  τυχόν  ζημία  ή  ολική  απώλεια  τεχνικού  εξοπλισμού  και
εργαλείων, ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Ο Δήμος, σε περίπτωση που διαπιστώσει πλημμελή εκτέλεση των εργασιών, δύναται να
επιβάλλει βελτιώσεις και αλλαγές ωραρίων, προσωπικού και προγραμμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

Κέα, 14/04/2021
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή 
           ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

Κέα, 14/04/2021
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα  Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                     
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα  Αρχή  είναι   Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  ανήκει  στην  Γενική
Κυβέρνηση.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

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

ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)  Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση:
texniki@kea.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :  30.6279.0024 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου, μέσω πολυετούς δέσμευσης. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο  της σύμβασης  είναι  ο  καθαρισμός  παραλιών (Κορησσία,  Γιαλισκάρι,  Οτζιάς,
Ποίσσες,  Βουρκάρι,  Συκαμιά,  Ξύλα,  Καμπί,  Κόκκα,  Σπαθί,  Λιπαρό,  Ορκός,  Κούνδουρος,

http://www.kea.gr/


Μπούρη) του Δήμου Κέας, συνολ. επιφανείας 79.722 τ.μ., για το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος, με σκοπό τη συντήρηση της
καθαρής εικόνας αυτών.  Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για : 

1. Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), ευπρεπισμός των δέντρων και άσπρισμα των κορ-
μών τους σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους,

2. Αποψίλωση των χόρτων από την εν γένει περιοχή των παραλιών αλλά και στους
γύρω χώρους,

3. Συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  των  άνω  παραλιών  με
χρήση μηχανήματος καθαρισμού ακτών και χειροκίνητα (όπου χρειάζεται), 

4. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στα
καλαθάκια  απορριμμάτων  στις  παραπάνω  παραλίες  αλλά  και  στους  γύρω
χώρους,

5. Τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων ΑΜΕΑ και τη μετέπειτα αποξήλωση
και μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του
εργολάβου, καθ’ υπόδειξη του δήμου.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται:

 για την Υψηλή περίοδο (23/06 -12/09): Δύο (2) άτομα, πλήρους απασχόλησης για
τις εργασίες και τη συχνότητα που αναλογούν την υψηλή περίοδο.

 για  τη  Μεσαία  περίοδο  (01/05-22/6  &  13/9-10/10):  Ένα  (1)  άτομο,  πλήρους
απασχόλησης  το  οποίο  θα  εργαστεί  Σάββατα  και  Κυριακές  και  ένα  (1)  άτομο
μερικής απασχόλησης  το  οποίο  θα  εργαστεί  και  αυτό  Κυριακές  αλλά  και  τις
υπόλοιπες μέρες της μεσαίας περιόδου.

 για  τη  Χαμηλή  περίοδο  (11/10-31/12  & 01/01/-30/4):  Ένα  (1)  άτομο,  πλήρους
απασχόλησης  για  τις  εργασίες  και  τη  συχνότητα  που  αναλογούν  την  χαμηλή
περίοδο.

Οι  συμβατικές  εργασίες  θα εκτελούνται  από τον  ανάδοχο με  βάση  το  πρόγραμμα  που
παρατίθεται παρακάτω και πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες κάθε χώρου.         

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90680000-7 «Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας»

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των   39.922,90 €
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  32.195,89€,  ΦΠΑ  :
7.727,01€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.



1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

• του  ν.  4314/2014  (Α'  265)1, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ  L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α'  297)  και  άλλες διατάξεις”  και  του ν.  3614/2007 (Α'  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο
2007 -2013»,

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

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

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

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

• του  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α  226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2

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

• του ν.  3861/2010 (Α’  112)  «Ενίσχυση της διαφάνειας  με την  υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

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

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

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

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

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

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

• του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»

1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων



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

• της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

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

• του  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.”

• Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21REQ008464384

• Το με αριθμό 1474/2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη

• Η  με  αριθμό  148/14.04.2021 Απόφαση  Έγκρισης  Πολυετούς  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑ
9Ω4ΕΩΕΔ-42Ψ

• Την με αριθμό 270/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ008467431,

• Την με αριθμό ….../2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ …………………...) με
την  οποία  εγκρίθηκαν  α)  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  β)  καταρτίσθηκαν   οι  όροι
διακήρυξης για την υπηρεσία  με τίτλο «Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας»

• Τις ανάγκες του Δήμου για την παροχή υπηρεσίας Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα ..........

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία είναι  προσβάσιμη  μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,  την ………., ημέρα ………… και ώρα ….

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.3:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ θα λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό .

3 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
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Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.  4412/2016 :  Υποχρέωση δημοσίευσης  της  περίληψης
διακήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  και  μία  εβδομαδιαία  του  Νομού  Κυκλάδων  που
προβλέπεται  στον νόμο Ν.3548/2007 όπως αυτό τροποποιείται  με  το άρθρο 277 παρ.1
περιπτ.35 και το άρθρο 379 παρ. 12 Ν.4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρθρο 245 του Ν. 4782/2021.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της  παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) :   www.kea.gr  στην διαδρομή : Αναρτήσεις ► Προκηρύξεις.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  ανάθεσης,  αλλά  και  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

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

• η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ….) 

• το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
• η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
• οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές (Τεχνική Μελέτη) 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης,  καθώς και  όλες οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως η ηλεκτρονική  υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),   η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Το  κείμενο  της  προκήρυξης  σύμβασης, το Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης
Δήλωσης  [ΤΕΥΔ],  η  παρούσα  διακήρυξη  και  τα  παραρτήματά  της  καθώς  και  η
Τεχνική  Μελέτη,  διατίθενται  στα  γραφεία  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τις
εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.  Για  την  παραλαβή  των  τευχών  ο  ενδιαφερόμενος
αναλαμβάνει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι
(6)  ημέρες πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται
αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών
πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το
ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.
Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το
ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο,  δεν
εξετάζονται. 

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

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

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην ελληνική
γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα
αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η  Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).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. 

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). 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.

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

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά
ιδρύματα  ή χρηματοδοτικά ιδρύματα 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.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του
Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των οικονομικών  φορέων από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την
ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος  της  ένωσης),   ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο



εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  θ)  την  ημερομηνία  λήξης  ή  τον  χρόνο
ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη  της  εγγύησης  να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου  προς τον οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην περίπτωση των
εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

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

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

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική
επιστολή  συμμετοχής,  ποσού  ευρώ  εξακόσια  σαράντα  τρία  και  ενενήντα  δύο  λεπτά
#643,92€#.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,  άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 



Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο)  ή  σε  ένα  από  τα  μέλη  του  (εάν  πρόκειται  για  ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου
εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού



ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. 

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών
(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η  υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητι -
κού Συμβουλίου.

Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημε-
ρομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α)  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην
καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή 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 εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται  ο οικονομικός  φορέας,  όταν έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 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. 

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



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

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

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί  να θεραπευθεί  αποτελεσματικά με άλλα,  λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα, 

(ε)  εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα, 

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της
παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος. 

Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού  ή/ και φύλαξης ως σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση
γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010: “Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύ-
ναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύ-
λαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν



από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προ-
στίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παρα-
βάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψη-
λής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγ-
χους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγ-
χους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υπο-
ψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν
κηρυχθεί  έκπτωτες κατ’  εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της
προσφοράς ή ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λει -
τουργίας  συγκεκριμένης  παραγωγικής  διαδικασίας  ή τμήματος ή  τμημάτων ή του συ-
νόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν.
3996/2011 (Α΄ 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.” 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε  μια  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  β΄  της  παρούσας
παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύνα-
ψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).-ΔΕΝ ΕΦΑΡ-
ΜΟΖΕΤΑΙ

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις  παραγράφους  2.2.3.1,  2.2.3.2.  γ)  και  2.2.3.4  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία
προκειμένου  να  αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την
αξιοπιστία του, παρότι  συντρέχει  ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Εάν τα
στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος.  Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον
οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει
αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.



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

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI  του Προσαρτήματος  Α΄  του ν.  4412/2016.  Εφόσον οι  οικονομικοί  φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη
του  εν  λόγω  οργανισμού  ή  να  τους  καλέσει  να  προβούν  σε  ένορκη  δήλωση  ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που  δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή
πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι
στοοικείο  επαγγελματικό  μητρώο,  εφόσον,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  απαιτείται  η
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν   προσωπικό και  ιδίως :  Δύο (2)  άτομα,  πλήρους απασχόλησης  για τις
εργασίες και τη συχνότητα που αναλογούν την  υψηλή περίοδο, Ενα (1) άτομο,  πλήρους
απασχόλησης  το  οποίο  θα  εργαστεί  Σάββατα  και  Κυριακές  και  ένα  (1)  άτομο  μερικής
απασχόλησης το οποίο θα εργαστεί και αυτό Κυριακές, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες της
μεσαίας  περιόδου και  ένα  (1)  άτομο,  πλήρους  απασχόλησης  για  τις  εργασίες  και  τη
συχνότητα που αναλογούν την χαμηλή περίοδο.

γ) να  διαθέτουν (είτε  ιδιόκτητο,  είτε  μισθωμένο)  μηχάνημα  καθαρισμού  ακτών, με
δυνατότητα  βύθισης,  το  ελάχιστο  30cm και  το  οποίο  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  κάνει
ανάσυρση της άμμου, των πετρών και των απορριμμάτων. Να κάνει κοσκίνισμα της άμμου
και των απορριμμάτων και όλων των απόβλητων υλικών (όπως αποτσίγαρα, μπουκάλια,
θραύσματα  γυαλιού,  πέτρες,  ξερά  κλαδιά,  φύκια  κ.λπ.)  να  τα  συγκεντρώνει  και  να  τα
μεταφέρει με δική του ευθύνη στους χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων του Δήμου.

δ)  να  διαθέτουν  όλον  τον  αναγκαίο  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  με
χειρωνακτικά  εργαλεία  π.χ.  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  βενζινοκίνητο



φυσητήρα,  ψεκαστήρα  για  ασβέστωμα,  σκούπες,  φαράσια,  τσουγκράνα,  χειροκίνητους
συλλέκτες σκουπιδιών, χειραμαξίδια και αναλώσιμα υλικά.

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

στ) να ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης-ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  επαγγελματικής  ικανότητας  που  σχετίζονται  με  τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,  μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα
κριτήρια  που  σχετίζονται  με  την  απαιτούμενη  με  τη  διακήρυξη  οικονομική  και
χρηματοοικονομική  επάρκεια,  οι   εν  λόγω οικονομικοί  φορείς  και  αυτοί  στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης .

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε μία  από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3  και  β)  πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,,  το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας



15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.  Σε όλες τις περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού
φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,
υποβάλλεται  ένα  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  το  οποίο
υπογράφεται,  το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού
του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας 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. 

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφό  2.2.8. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της
παρούσας  και  ότι  πληρούν τα σχετικά κριτήρια  επιλογής  κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.5 και 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει  έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

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

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/


 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου,  όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις,  που  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από την  υποβολή  του.  Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Επιπλέον, υπεύθυνη
δήλωση  του  προσωρινού  αναδόχου  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να
καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από το  αρμόδιο  πρωτοδικείο  της
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα, το δε  πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και  Συντονισμού της Επιθεώρησης  Εργασιακών Σχέσεων,  που να 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.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του  ανωτέρω  πιστοποιητικού,  αυτό
αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση του  οικονομικού  φορέα,  χωρίς  να  απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.



Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών
Παροχής  Υπηρεσιών  Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»  οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών
καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά  ένορκη βεβαίωση του νομίμου
εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης
επιβολής  προστίμου  για  παραβιάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  «υψηλής»  ή  «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά
ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν  καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄
της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη
βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην
οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της
παραγράφου  2.2.3.4.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4,  υπεύθυνη  δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός  ανάδοχος  είναι  ανώνυμη  εταιρία.  [Εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  οι
εταιρείες  που  είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και
υποβάλλουν  περί  τούτου  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  τους]:-ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει
εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του,  καθώς  και
αναλυτική  κατάσταση  με  τα  στοιχεία  των  μετόχων  της  εταιρείας  και  τον  αριθμό  των
μετοχών  κάθε  μετόχου  (μετοχολόγιο),  όπως τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο
βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας,  το  πολύ  τριάντα  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  ημέρα
υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας  με  ημερομηνία  το  πολύ  30
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει  η  ονομαστικοποίηση  μέχρι  φυσικού  προσώπου  των  μετοχών,  που  έχει
συντελεστεί  τις  τελευταίες  30  (τριάντα)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  υποβολή  της
προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την
έδρα  της   δεν  έχει  ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,



διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια
κατάσταση,  σχετική  κατάσταση  μετόχων  (με  1%),  σύμφωνα  με  την  τελευταία  Γενική
Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν
της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο,
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3414/2005» και

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας) -προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
Παραρτήματος  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο  πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να
αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης.  Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο,

 Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν :

• δήλωση σχετικά με το μηχάνημα καθαρισμού ακτών που θα διαθέτει (αν είναι δικό
του, θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφο της άδειας, αν το μισθώνει, θα πρέπει να
υποβάλλει  το  μισθωτήριο  μετά  την  πρόσκληση  υπογραφής  της  σύμβασης  σε
περίπτωση που είναι ανάδοχος και να καταθέσει  υπεύθυνη δήλωση όμως με την
τεχνική προσφορά του ότι θα το μισθώσει και ότι θα υποβάλλει το μισθωτήριο
μετά την πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης )

• υπεύθυνη  δήλωση  ότι  θα  απασχολήσει  το  προσωπικό  και  με  τους  όρους  που
απαιτούνται από τη παρούσα Σύμβαση,

• υπεύθυνη δήλωση ότι  διαθέτουν  όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση
της εργασίας,  χειρωνακτικά εργαλεία π.χ.  βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα,
βενζινοκίνητο  φυσητήρα,  ψεκαστήρα  για  ασβέστωμα,  σκούπες,  φαράσια,



τσουγκράνα,  χειροκίνητους  συλλέκτες  σκουπιδιών,  χειραμαξίδια  και  αναλώσιμα
υλικά,  ότι  διαθέτουν  είδη  ένδυσης,  όπως φόρμα  εργασίας,  γιλέκο  φωσφορίζον,
αδιάβροχη  επένδυση  για  τις  άσχημες  καιρικές  συνθήκες,  γάντια  προστασίας,
γυαλιά  προστασίας  και  ό,τι  προβλέπεται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  (ΚΥΑ
53361/2006  όπως  ισχύει)  για  το  προσωπικό  του  και  σύμφωνα  με  τις  αρ.πρ.:
5.25552/5.19913/16/10/2015  οδηγίες,  του  Υπ.  Εργασίας  Κοιν.  Ασφ.  &  Κοιν.
Αλληλεγγύης,  ότι θα ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, θα παίρνει όλα τα
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία
και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και
κάθε τρίτου. 

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν ...............-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.6. Για την  απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του.   Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά
περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,
αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη
νομική  μορφή  του   οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή  του.  Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα
νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,
αντίστοιχα  ΦΕΚ,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  οικονομικού  φορέα),
συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι  εξακολουθούν  να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας  εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από  τα  ανωτέρω  έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύσταση  του  οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/
ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος
εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί
εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν
να προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό εγγραφής  εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.



Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. 

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

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

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  19  παρ.  2  του  ν.
4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους  αναγκαίους  πόρους,  προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

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

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών -ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί-ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης,  για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του
(συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.



2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δια-
θέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκε-
κριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπί-
στευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ-
ΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
Επισημαίνεται  ότι,  οι  αλλοδαποί οικονομικοί  φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπο-
γράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης
ηλεκτρονικής  υπογραφής,  αλλά  μπορεί  να  τα  αυθεντικοποιούν  με  οποιονδήποτε  άλλο
πρόσφορο  τρόπο,  εφόσον  στη  χώρα  προέλευσής  τους  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δη-
λώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπο-
γραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη
δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία
μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα
δικαιολογητικά. 

Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται  με  χρήση  του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη



σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά
συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην
συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφοντα
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ηλεκτρονικού
αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός  φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται  από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και  εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή με  χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών,  χωρίς  να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1  του παρόντος για  τους  αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με 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
παρούσας σύμβασης.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην
αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  στοιχεία  της
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα  έγγραφα  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  από  ιδιωτικούς  φορείς  και  δεν  φέρουν
επικύρωση  από  δικηγόρο,  καθώς  και  τα  έγγραφα  που  φέρουν τη  Σφραγίδα  της  Χάγης
(Apostille).  Δεν προσκομίζονται  σε  έντυπη μορφή στοιχεία  και  δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη  προθεσμία  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία   που  έχουν  υποβάλει
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.



2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του  άρθρου  79  του  ν.  4412/2016,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.9.1.  της  παρούσας
διακήρυξης.  Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν το   σχετικό  πρότυπο ΤΕΥΔ το  οποίο  έχει
αναρτηθεί,  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  αρχείου  doc,  στη  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  διακήρυξης
(Παράρτημα ΙΙΙ),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

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

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

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

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  εάν  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης και σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα IV  της διακήρυξης:

Α. Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ]

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-

Ανώτατο ημερομίσθιο  (2)
ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ι τ ώ ν  π λ ή ρ ο υ ς

α π α σ χ ό λ η σ η ς

240 65,26 15.662,40



2 Δαπάνες μισθοδοσίας-

Ανώτατο ημερομίσθιο  (1)
ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  μ ε ι ω μ έ ν η ς

α π α σ χ ό λ η σ η ς

47 21,63 1.016,61

3 έκτακτες  καθαριότητες  σύμφωνα  με
υπόδειξη του υπεύθυνου Αντιδημάρχου. 

5 65,26 326,30

4 χρήση μηχανήματος καθαρισμού ακτών 60 200,00 12.000,00

5 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των υπηρεσιών του ανα-
δόχου, των αναλώσιμων, του εργολαβικού
τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημο-
σίου και τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με

τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22  (11%)

3,190,58

ΣΥΝΟΛΟ 32.195,89

ΦΠΑ 24%   7.727,01

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 39.922,90

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο της Υπηρεσίας

(τιμή χωρίς ΦΠΑ):

…………%

……,……€

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα,
στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς
την  τιμή,  με  τρία (3)  δεκαδικά ψηφία (αριθμό)  που προκύπτει  μετά την αφαίρεση  του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς #30.789,88#  για
τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες.

Καθώς  η  οικονομική  προσφορά,  δηλαδή  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης,  έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει  στην  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα
της  οικονομικής  προσφοράς  του  Παραρτήματος  IV που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα
διακήρυξη.

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος  χαρτοσήμου
3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 



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

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

Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί
ποινή  αποκλεισμού,  υποχρεούνται  να  αναφέρουν  στην  προσφορά  τους,  εκτός  των
άλλων, τα εξής:

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

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

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

δ)  Το  ύψος  του  προϋπολογισμένου  ποσού  που  αφορά  τις  πάσης  φύσεως  νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων.

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

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

ζ) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους

η) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων

θ)να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό  του εργολαβικού τους κέρδους  και των νόμιμων
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων

ι) υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης
εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι

Τα ανωτέρω στοιχεία,  επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της
προσφοράς τους. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

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

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



συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί
οικονομικοί φορείς.

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.

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας  (  περ.  γ΄  της  παρ.  4  του  άρθρου73  του  ν.  4412/2016)  και  στην  περίπτωση
ενώσεων οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς και  στην  περίπτωση  οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  φακέλων  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  100  του  ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την.....και ώρα......(προτείνεται οι  αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την
ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  μετά  την  παρέλευση
τριών  εργασίμων  ημερών από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών,  προκειμένου  να  έχει  προσκομιστεί  από τους  συμμετέχοντες  και  η
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής) 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και
τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β)  Στη  συνέχεια  το αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο προβαίνει  στην  αξιολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη.  Η αξιολόγηση γίνεται  σύμφωνα με  τους  όρους  της  παρούσας   και  συντάσσεται
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  όσων  τεχνικών  προσφορών
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  μόνο  στην  αναθέτουσα  αρχή,  προκειμένου  η



τελευταία  να  ορίσει  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  του  (υπο)  φακέλου  των
οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του  προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω
πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.  4412/2016. [Επισημαίνεται  ότι  η
εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το
αν  μία  προσφορά  φαίνεται  ασυνήθιστα  χαμηλή  εναπόκεινται  στην  κρίση  είτε  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού,  κατά  την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών,  είτε  του  αποφαινομένου
οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  κατά  τη  διαδικασία  έγκρισης  του  πρακτικού  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  κρίση  της  αναθέτουσας  αρχής  σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις  ισότιμες προσφορές.   [Επισημαίνεται  ότι  τα  αποτελέσματα της  κλήρωσης
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση].

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία
επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να  υποβάλει  εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν,  τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  και  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου



2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή  αρχείων  pdf και  προσκομίζονται  κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
τους,  κατά  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α’  94).  Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία
αποτελούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την  παραλαβή  των ως  άνω  δικαιολογητικών,  το  σύστημα  εκδίδει  επιβεβαίωση  της
παραλαβής τους και  αποστέλλει  ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’  αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1
του  παρόντος,  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  την χορήγηση των δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης
και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

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

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

iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για
μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος είχε  δηλώσει  με  το
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και
μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών
προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει ότι



πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού  από  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε
προσφέροντα   που  δεν  έχει  αποκλειστεί  οριστικά,  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά  της,  εφόσον  η
αναθέτουσα  αρχή  δεν  την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  δεν  έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α)  παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης  αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε-
.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής δια-
ταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372
του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δή-
λωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι,
δεν έχουν επέλθει  στο πρόσωπό του οψιγενείς  μεταβολές κατά την έννοια  του άρθρου
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρ-
μόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού, θέτοντάς  του  προθεσμία  που  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)
ημέρες από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το  συμφωνητικό  έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία,
για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4


3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος,  ο οποίος έχει  ή είχε  συμφέρον να του ανατεθεί  η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει  ή είχε υποστεί  ή ενδέχεται να υποστεί  ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,  δικαιούται  να  ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή
ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα  αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με  ηλεκτρονικά  μέσα  ή
τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης,  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της  προσβαλλόμενης
παράλειψης.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου  Portable  Document  Format  (PDF),  το  οποίο  φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής,  η  αναθέτουσα αρχή ανακαλεί  την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει  στην
οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη  της  σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα  με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’
εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγω-
νιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366
του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:



• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄
της παρ. 1 του α� ρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

•  διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με
την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματι-
κών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής
και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή
εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επι-
λαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της
διαδικασίας.

Σε  περίπτωση  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  επί  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι
εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι  χρήστες  -  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή ή  την  απόρριψη  της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της
απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου.
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  λογίζονται  ως  συμπροσβαλλόμενες  με  την
απόφαση  της  ΑΕΠΠ  και  όλες  οι  συναφείς  προς  την  ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή
παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί
αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  αίτησης  αναστολής  ή  την  πρώτη  συζήτηση  της
αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής  κατατίθεται  παράβολο,  κατά  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η  άσκηση  αίτησης  αναστολής  κωλύει  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι  δυνατή  η  άσκηση  προδικαστικής  προσφυγής  στην  ΑΕΠΠ,  για  την  κήρυξη
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως
και 371 του ν. 4412/2016.



3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της σύμβασης  καλύπτει  συνολικά και  χωρίς  διακρίσεις  την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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

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

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 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 X του Προσαρτήματος Α΄.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται τα στοιχεία α΄ έως στ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου
68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115):
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

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

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων.

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

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

καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης
του επαγγελματικού κινδύνου. 

Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση είναι άκυρη και απορρί-
πτεται η δαπάνη πληρωμής. 

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται  από τις συμβατικές  του υποχρεώσεις  και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν.  4412/2016 από υπεργολάβους  δεν  αίρει  την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του
Αναδόχου με υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της σύμβασης,  αυτός υποχρεούται  σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο  τον  οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στην  αναθέτουσα  αρχή  κατά  την  ως  άνω
διαδικασία. 

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α)  ο  ανάδοχος  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης.  Επιπλέον,  προκειμένου  να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 



4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου  132  του  ν.  4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  καθ’ύλην  αρμόδιας
υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

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. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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

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

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

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



5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

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

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α)  Κράτηση  0,07% η  οποία υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων και
κρατήσεων της  αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ)  Κράτηση  0,06% η  οποία υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων και
κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες δια-
τάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανο-
μένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται  ειδική όχληση,  η οποία περιλαμβάνει συγκεκρι-
μένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία
για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημε-
ρών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κη-
ρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο
της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: ολική κατάπτωση της εγγύ-
ησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.



5.2.2.  Αν οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επι-
βάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρ-
χής.  Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  ή  σε  περίπτωση  τμηματικών/ενδια-
μέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανα-
καλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφο-
ρούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης
έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές  προσφυγές  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  των  συμ-
βάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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 προ-
σφυγής αποφασίζει  το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,  ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου  στις  περιπτώσεις  β΄  και  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλ-
λης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαι-
νόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προ-
σφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.



5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 .

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η
τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά  η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από  την   Επιτροπή  Παραλαβής  Υπηρεσιών  η  οποία  και  θα  εισηγείται   στο  αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης  ως  επόπτη  με  καθήκοντα  εισηγητή  υπάλληλο  της  υπηρεσίας.  Με  την  ίδια
απόφαση  δύνανται  να  ορίζονται  και  άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των
εξυπηρετούμενων  από  την  σύμβαση  φορέων,  στους  οποίους  ανατίθενται  επιμέρους
καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της
σύμβασης.  Με  εισήγηση  του  επόπτη  η  υπηρεσία  που  διοικεί  τη  σύμβαση  μπορεί  να
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση
της σύμβασης.

6.1.3.  Για  την  προσήκουσα  και  έγκαιρη  παραλαβή  των  υπηρεσιών  τηρείται  από  τον
ανάδοχο ημερολόγιο  στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου
της  σύμβασης,  η  καθημερινή  απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί
αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού.

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



6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή
παραλαβής  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  221  του
Ν.4412/16.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση,  μπορεί δε να καλείται να παραστεί  και ο ανάδοχος. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή
απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  β)  είτε  εισηγείται  για  την  παραλαβή  με
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με
τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο
προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί  αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις  επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α)  Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι,  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με
αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η
παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της
συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις  διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή
παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)  ημερών  από  την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί
πρωτόκολλο  παραλαβής  της  παραγράφου  2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,  στην οποία δεν
μπορεί  να  συμμετέχουν  ο  πρόεδρος  και  τα  μέλη  της  επιτροπής  της  παραγράφου  1.  Η
παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται  από  την  σύμβαση  και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές
επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση
όλων  των  προβλεπόμενων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών   γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3  και  11  περ.  δ’  του  άρθρου  221του  ν.
4412/2016.



6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με
έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών  με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους
της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης,  ο δε ανάδοχος υπόκειται  σε ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και  εφόσον έχει  λήξει  η συνολική διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής-ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμε-
τάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών
συμβάσεων. 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρι-
σης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί
σε διαδικασία  πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του δραστη-
ριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση,  προκύπτουσα  από  πα-
ρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύνα-
ται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις απο-
ζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την πα-
ροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού  Αντικειμένου της Σύμβασης -
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα  μελέτη  αφορά  στον  καθαρισμό  παραλιών  (Κορησσία,  Γιαλισκάρι,  Οτζιάς,
Ποίσσες,  Βουρκάρι,  Συκαμιά,  Ξύλα,  Καμπί,  Κόκκα,  Σπαθί,  Λιπαρό,  Ορκός,  Κούνδουρος,
Μπούρη)  του  Δήμου,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης και για ένα (1) έτος, με σκοπό την συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για : 

 Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), ευπρεπισμός των δέντρων και άσπρισμα των κορμών
τους σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους,

 Αποψίλωση των χόρτων από την εν γένει περιοχή των παραλιών αλλά και στους
γύρω χώρους,

 Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων των άνω παραλιών με χρήση
μηχανήματος καθαρισμού ακτών και χειροκίνητα (όπου χρειάζεται), 

 Συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  που  συγκεντρώνονται  στα
καλαθάκια απορριμμάτων στις παραπάνω παραλίες αλλά και στους γύρω χώρους,

 Τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων ΑΜΕΑ και τη μετέπειτα αποξήλωση και
μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργο-
λάβου, καθ’ υπόδειξη του δήμου.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται:

για  την  Υψηλή περίοδο (23/06  -12/09):  Δύο (2)  άτομα,  πλήρους απασχόλησης  για  τις
εργασίες και τη συχνότητα που αναλογούν την υψηλή περίοδο.

για τη Μεσαία περίοδο (01/05-22/6 & 13/9-10/10): Ένα (1) άτομο, πλήρους απασχόλησης
το οποίο θα εργαστεί Σάββατα και Κυριακές και ένα (1) άτομο μερικής απασχόλησης το
οποίο  θα  εργαστεί  και  αυτό  Κυριακές  αλλά  και  τις  υπόλοιπες  μέρες  της  μεσαίας
περιόδου.

για  τη  Χαμηλή  περίοδο  (11/10-31/12  &  01/01/-30/4):  Ένα  (1)  άτομο,  πλήρους
απασχόλησης για τις εργασίες και τη συχνότητα που αναλογούν την χαμηλή περίοδο.

Οι  συμβατικές  εργασίες  θα εκτελούνται  από τον  ανάδοχο με  βάση  το  πρόγραμμα  που
παρατίθεται παρακάτω και πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες κάθε χώρου.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 

Να  εργάζεται  εντός  συγκεκριμένων  ωραρίων  για  την  αποφυγή  όχλησης  των  χρηστών
λουομένων κλπ των παραλιών, και ιδιαίτερα:

1. Κατά την Υψηλή περίοδο: 06:00π.μ.-10:00π.μ. & 17:00μ.μ.-21:00μ.μ.

2. Κατά την Μεσαία περίοδο: 07:00π.μ.-11:00π.μ. & 16:00μ.μ.-20:00μ.μ.

3. Κατά τη Χαμηλή περίοδο: 08:00π.μ.-11:00π.μ. & 15:00μ.μ.-20:00μ.μ.

4. η  χρήση του μηχανήματος καθαρισμού παραλιών  θα πραγματοποιείται
μεταξύ  06:00π.μ.-09:00π.μ.  με  χρόνο  ανταπόκρισης  24  ώρες  από  την
αναγγελία της εντολής καθαρισμού.

(Πιθανόν η έναρξη και η λήξη των ανωτέρω ωραρίων να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν) 

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

Να διαθέτει  μηχάνημα καθαρισμού ακτών, με δυνατότητα βύθισης, το ελάχιστο
30cm και  το  οποίο  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  κάνει  ανάσυρση  της  άμμου,  των
πετρών  και  των  απορριμμάτων.  Να  κάνει  κοσκίνισμα  της  άμμου  και  των
απορριμμάτων  και  όλα  τα  απόβλητα  υλικά  (όπως  αποτσίγαρα,  μπουκάλια,
θραύσματα γυαλιού, πέτρες, ξερά κλαδιά, φύκια κ.λπ.) να τα συγκεντρώνει και να
τα μεταφέρει με δική του ευθύνη στους χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων του
Δήμου.

Να  διαθέτει  όλον  τον  αναγκαίο  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  με
χειρωνακτικά εργαλεία π.χ.  βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα,  βενζινοκίνητο
φυσητήρα, ψεκαστήρα  για  ασβέστωμα,  σκούπες,  φαράσια,  τσουγκράνα,
χειροκίνητους συλλέκτες σκουπιδιών,χειραμαξίδια και αναλώσιμα υλικά. 

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

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

Να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για
την  πρόληψη  ατυχημάτων,  καθώς  επίσης  και  την  υγεία  και  παροχή  πρώτων
βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου. 

Να διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα οποιασδήποτε φύσεως,
περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δήμου. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας
εκτελούνται  από τον ανάδοχο και  σε  αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας



φυλάξεως ή διατηρήσεων λαμβάνονται  από τον  εργοδότη Δήμο  και  οι  σχετικές
δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο.

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

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι κάτωθι παραλίες, θα καθαριστούν όλες με το ξεκίνημα της Σύμβασης, και με μηχάνημα
καθαρισμού ακτών όπου είναι δυνατόν, με τη συχνότητα και τηρώντας το ημερολόγιο
πρόγραμμα που παρατίθενται στους κατωτέρω πίνακες: 

Πίνακας1: Συχνότητα καθαριότητας παραλιών
Περιοχή/
Περίοδος

Υψηλή
(23/06-12/09)

Μεσαία
(01/05-22/06 & 13/09-10/10)

Χαμηλή
(11/10-31/12 & 

01/01-30/04)
Κορησσία (10.789 
τ.μ)

7 ανά εβδομάδα 3 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
Παρασκευή Απόγευμα ή Σάββατο
πρωί & 1  Κυριακή Πρωί)

1 ανά Μήνα

Γιαλισκάρι (3.001 
τ.μ)

7 ανά εβδομάδα 3 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
Παρασκευή Απόγευμα ή Σάββατο
πρωί & 1  Κυριακή Πρωί)

1 ανά Μήνα

Οτζιάς (8.673 τ.μ) 7 ανά εβδομάδα 3 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
Παρασκευή Απόγευμα ή Σάββατο
πρωί & 1  Κυριακή Πρωί)

1 ανά Μήνα

Ποίσσες (14.173 
τ.μ)

7 ανά εβδομάδα 3 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
Παρασκευή Απόγευμα ή Σάββατο
πρωί & 1  Κυριακή Πρωί)

1 ανά Μήνα

Βουρκάρι (2.810 
τ.μ)

 5 ανά εβδομάδα       
(Σάββατο & 
Κυριακή)

2 ανά εβδομάδα (εκ των οποίων 1 
φορά Σάββατο ή Κυριακή)

1 ανά Μήνα

Συκαμιά (3.979 τ.μ)  4 ανά εβδομάδα 
(Σάββατο & 
Κυριακή)

2 ανά εβδομάδα  (εκ των οποίων 1
φορά Σάββατο ή Κυριακή)



Ξύλα (3.640 τ.μ) 3 ανά εβδομάδα 
(Σάββατο & 
Κυριακή)

1 ανά εβδομάδα  

Καμπί (4.415 τ.μ) 4 ανά εβδομάδα 
(Σάββατο & 
Κυριακή)

2 ανά εβδομάδα  (εκ των οποίων 1
φορά Σάββατο ή Κυριακή)

Κόκκα (1.362 τ.μ.) 2 ανά εβδομάδα ( 1 
φορά Σάββατο ή 
Κυριακή)

1 ανά εβδομάδα  

Σπαθί (10.119 τ.μ) 2 ανά εβδομάδα ( 1 
φορά Σάββατο ή 
Κυριακή)

1 ανά εβδομάδα  

Λιπαρό (6.764 τ.μ) 1 ανά εβδομάδα  1 ανά εβδομάδα  
Ορκός (3.384 τ.μ) 1 ανά εβδομάδα  1 ανά εβδομάδα  
Κούνδουρος 
(4.855 τ.μ.)

1 ανά εβδομάδα 1 ανά εβδομάδα  

Μπούρη (1.758 
τ.μ.)

1 ανά εβδομάδα 1 ανά εβδομάδα  

Πίνακες 2 – 4: Ημερολόγιο πρόγραμμα καθαριότητας παραλιών ανά περίοδο (υψηλή,
μεσαία, χαμηλή)

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (23/06 - 12/09) 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ √ √ √ √ √ √ √
ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ √ √ √ √ √ √ √
ΟΤΖΙΑΣ √ √ √ √ √ √ √
ΠΟΙΣΣΕΣ √ √ √ √ √ √ √
ΒΟΥΡΚΑΡΙ √  √  √ √ √
ΣΥΚΑΜΙΑ  √  √  √ √
ΞΥΛΑ  √    √ √
ΚΑΜΠΙ  √  √  √ √
ΚΟΚΚΑ   √   √  
ΣΠΑΘΙ √      √
ΛΙΠΑΡΟ     √   
ΟΡΚΟΣ     √   
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ    √    
ΜΠΟΥΡΗ     √   

Τ.Μ./ΗΜΕΡΑ 49.565 51.480 40.808 47.840 51.352 52.842 61.599

ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/05 - 22/06 & 13/09 - 10/10) 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ:ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &

ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΜΕΡΙΚΗΣ (4ΩΡΗΣ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ  √   √  √
ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ  √   √ √



ΟΤΖΙΑΣ    √ √ √
ΠΟΙΣΣΕΣ √     √ √
ΒΟΥΡΚΑΡΙ    √  √  
ΣΥΚΑΜΙΑ   √   √  
ΞΥΛΑ    √    
ΚΑΜΠΙ √ √      
ΚΟΚΚΑ        
ΣΠΑΘΙ    √   
ΛΙΠΑΡΟ √       
ΟΡΚΟΣ   √     
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ √       
ΜΠΟΥΡΗ √       

Τ.Μ./ΗΜΕΡΑ 31.965 15.152 7.363 15.123 32.282 20.962 36.636

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  όπου  πλήρης απασχόληση
όπου  μερικής (4ωρης) απασχόλησης

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11/10 - 30/04) *
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ √       
ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ   √     
ΟΤΖΙΑΣ √       
ΠΟΙΣΣΕΣ   √     
ΒΟΥΡΚΑΡΙ   √     
ΣΥΚΑΜΙΑ        
ΞΥΛΑ        
ΚΑΜΠΙ        
ΚΟΚΚΑ        
ΣΠΑΘΙ        
ΛΙΠΑΡΟ        
ΟΡΚΟΣ        
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ        
ΜΠΟΥΡΗ        

Τ.Μ./ΗΜΕΡΑ 19.462  19.984     

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΥΟ (2) 8ΩΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ)

 Παρατηρήσεις : 
(i) Αγίου Πνεύματος ( 19,20 & 21/6), καθαριότητα κάθε μέρα.
(ii)  Οι  τουαλέτες  στη  παραλία  του  Οτζιά  θα  καθαρίζονται  με  την  ίδια  συχνότητα  που
περιγράφεται  και  στη  καθαριότητα  της  παραλίας  ενώ  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιεί
(σαπούνι, χαρτί κ.τ.λ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
(iii) 5 έκτακτες καθαριότητες σύμφωνα με υπόδειξη του υπεύθυνου Αντιδημάρχου. 
(iv) Εξήντα χρήσης μηχανήματος καθαρισμού ακτών.
(v) Να μην χρησιμοποιεί το μηχάνημα καθαρισμού ακτών τα Σαββατοκύριακα.



(vi)Περίοδος Πάσχα: οι παραλίες να έχουν καθαριστεί πριν τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  α π ό  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α  υ π ο γ ρ α φ ή ς
τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς  κ α ι  γ ι α  έ ν α  ( 1 )  έ τ ο ς .

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, του Ν.
4412.2016 και του  άρθρου  68 “Συμβάσεις  εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών”
του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις. 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στον  καθαρισμό  παραλιών  (Κορησσία,  Γιαλισκάρι,  Οτζιάς,
Ποίσσες,  Βουρκάρι,  Συκαμιά,  Ξύλα,  Καμπί,  Κόκκα,  Σπαθί,  Λιπαρό,  Ορκός,  Κούνδουρος,
Μπούρη) του Δήμου, με σκοπό την συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται  στο συνολικό
ποσό  των  τριάντα  εννέα  χιλιάδων  εννιακοσίων  είκοσι  δύο  ευρώ  και  ενενήντα  λεπτών
(39.922,90€),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%),  και  χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους. Συγκεκριμένα κατά 24.927,10€ από τον ΚΑ 30.6279.0024 προϋπολογισμού εξόδων
οικ. έτους 2021, και κατά 14.995,80€ από τον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2022.

Χρονική Διάρκεια: Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  α π ό  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α
υ π ο γ ρ α φ ή ς  τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς  κ α ι  γ ι α  έ ν α  ( 1 )  έ τ ο ς .

Η  συνολική  διάρκεια  της σύμβασης  μπορεί  να παρατείνεται  μετά από  αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας  αρχής μέχρι  το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα  παραδοτέα της σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος . Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  το  άρθρο  5.2.2  της
παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης απόφασης περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου
συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. 



ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

10. 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.”

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

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

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

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

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

16. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

17. του Ν.4555/2018 (Α' 133) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

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

https://www.e-dimos.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-2/


Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

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

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

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

 Οι πιστώσεις που βαρύνουν  τον  οικείο  προϋπολογισμός έτους 2021 του Δήμου Κέας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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

 
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ευρώ εξακόσια σαράντα τρία και ενενήντα δύο
λεπτά #643,92€#.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  Η εγγύηση
συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή
της σύμβασης.

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



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

ΑΡΘΡΟ 5:   ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο     3  του  άρθρου  221  .  (άρθρο  219  παρ.1  του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 48 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16 και
αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Kατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στη σύμβαση,  μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 219
παρ.2 του Ν.4412/2016).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  ή  παραδοτέα,  εφόσον  καλύπτονται  οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων.

Τα  ανωτέρω  εφαρμόζονται  και  σε  τμηματικές παραλαβές.  (άρθρο  219  παρ.2  του
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες   δεν  ανταποκρίνονται
πλήρως στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο προσωρινής  παραλαβής,
που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από τους  όρους  της  σύμβασης  και
γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των
παρεχόμενων υπηρεσιών  και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.  (άρθρο 219 παρ.3     του Ν.4412/2016  , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

α) Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι,  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με
αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση
της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική
παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών   της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση 

β) Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  με  την
επιφύλαξη  των  οριζομένων  στο άρθρο  220. (άρθρο  219  παρ.4  του  Ν.4412/2016,
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο
παραλαβής  της  παραγράφου  2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της  παραγράφου  3,
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θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί  αυτοδίκαια.  (άρθρο  219  παρ.5  του
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

 Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. 

Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των
σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 7:  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

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

ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  ανάδοχος,   είναι  υποχρεωμένος  να  χρησιμοποιεί  κατάλληλο  εργατικό  προσωπικό,
ενδεδυμένο με την ενδυμασία που περιγράφεται στην παρούσα Μελέτη. 

Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν φωσφορούχα γιλέκα καθ' όλη τη διάρκεια
της  εργασίας  τους  και  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  παίρνει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα για  την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την προστασία της υγείας του. 

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

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/


ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

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

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

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

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

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

Οι ασφαλίσεις περιλαμβάνουν:  

Ασφάλιση του προσωπικού (σε περίπτωση που θα απασχολήσει)

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

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

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

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

Διάρκεια της Ασφάλισης 

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

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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



Ο Δήμος, σε περίπτωση που διαπιστώσει πλημμελή εκτέλεση των εργασιών, δύναται να
επιβάλλει βελτιώσεις και αλλαγές ωραρίων, προσωπικού και προγραμμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης

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

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ τριάντα
εννέα  χιλιάδων  εννιακοσίων  είκοσι  δύο  και  ενενήντα  λεπτών  #39.922,90€#,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και  χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Συγκεκριμένα κατά 24.927,10€ από τον ΚΑ 30.6279.0024 προϋπολογισμού εξόδων
οικ. έτους 2021, και κατά 14.995,80€ από τον αντίστοιχο Κ.Α.  προϋπολογισμού
εξόδων οικ. έτους 2022.

Ανάλυση Δαπανών 
  

Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: 

(Α) Τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές δύο (2) απασχολούμενων πλήρους απασχόλησης
και ενός (1) απασχολούμενου μειωμένης απασχόλησης. 

 



Για  τις  δαπάνες  μισθοδοσίας  έχει  ληφθεί  υπόψη  το  ανώτατο ημερομίσθιο  του
εργατοτεχνίτη,  σύμφωνα  με  την  οικ.  4241/127/30.1.19  απόφαση  Υπ..Εργ.  Κοιν.ασφ.&
Κοιν.Αλληλ. (βασικό ημερομίσθιο 37,75€).

Επίσης   έχει  ληφθεί  υπόψη  το  ω  ρομίσθιο  6ης  μέρας  (Σάββατο)   προσαυξημένο  κατά
(+30%), το ω  ρομίσθιο   Κ  υριακής   προσαυξημένο κατά (+75%), το Δώρο Χριστουγέννων, το
δώρο  Πάσχα,  το  επίδομα  αντικαταστάτη,  το  επίδομα  αδείας   του  προσωπικού   που
απασχολείται για την εκτέλεση της εργασίας καθαριότητας.

Επίσης  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο απασχολούμενος  λόγω δραστηριότητας
υπάγεται στο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης που περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές
εργοδότη (22,54%), ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου (14,12%).

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

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙ-

ΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(€)
1 Δαπάνες μισθοδοσίας-

Ανώτατο ημερομίσθιο  (2)
ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ι τ ώ ν  π λ ή ρ ο υ ς

α π α σ χ ό λ η σ η ς

240 65,26* 15.662,40

2 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο  (1)

ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  μ ε ι ω μ έ ν η ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς

47 21,63* 1.016,61

3 έκτακτες  καθαριότητες  σύμφωνα  με
υπόδειξη του υπεύθυνου Αντιδημάρχου. 

5 65,26 326,30

4 χρήση μηχανήματος καθαρισμού ακτών 60 200,00** 12.000,00

5 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των υπηρεσιών του

αναδόχου, των αναλώσιμων, του εργολα-
βικού τους κέρδους και των νόμιμων

υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22

(11%)

3,190,58

ΣΥΝΟΛΟ 32.195,89

ΦΠΑ 24%   7.727,01

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 39.922,90

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075


* έ χ ε ι  λ η φ θ ε ί  υ π ό ψ η  α ν ώ τ α τ ο  η μ ε ρ ο μ ί σ θ ι ο  τ ο υ  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η
μ ε  χ ρ ό ν ο  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  1 8  έ τ η  κ α ι  ά ν ω ,  ο ι   α σ φ α λ ι σ τ ι κ έ ς
ε ι σ φ ο ρ έ ς  ( τ ο υ  ε ρ γ ο δ ό τ η  κ α ι  τ ο υ  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ) ,  τ ο  δ ώ ρ ο
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν ,  τ ο  Δ ώ ρ ο  Π ά σ χ α ,  τ ο  ε π ί δ ο μ α  α ν τ ι κ α τ α σ τ ά τ η ,  τ ο
ε π ί δ ο μ α  α δ ε ί α ς ,  τ ο  ω      ρ ο μ ί σ θ ι ο  6 η ς  μ έ ρ α ς  ( Σ ά β β α τ ο )  
π ρ ο σ α υ ξ η μ έ ν ο  κ α τ ά  ( + 3 0 % ) ,  τ ο  ω      ρ ο μ ί σ θ ι ο        Κ      υ ρ ι α κ ή ς  
π ρ ο σ α υ ξ η μ έ ν ο  κ α τ ά  ( + 7 5 % )   τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ   π ο υ
α π α σ χ ο λ ε ί τ α ι  γ ι α  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς

* *  κ α τ ’ α π ο κ ο π ή .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

 για  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  κάτω  των  ορίων  των
οδηγιών

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 6144

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

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ

- Τηλέφωνο: 2288360000

- Ηλ. ταχυδρομείο: 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):

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (CPV: 90680000-7)

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

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

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

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

http://www.kea.gr/
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075


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;

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

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:



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

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

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

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

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

Εάν όχι:

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

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

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]



Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2. δωροδοκία,·

3. απάτη·

4. τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με
τρομοκρατικές δραστηριότητες·

5. νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

6. 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

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού:

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] 
Όχι 

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 



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 ;

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

[] Ναι [] Όχι



γ) ειδική εκκαθάριση, ή

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

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 

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

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα Απάντηση

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

[…]



Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι

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

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
-θα διαθέτει μηχάνημα καθαρισμού ακτών(αν
είναι  δικό  του, θα  πρέπει  να  υποβάλλει
αντίγραφο  της  άδειας,  αν  το  μισθώνει, θα
πρέπει να υποβάλλει το μισθωτήριο μετά την
πρόσκληση  υπογραφής  της  σύμβασης  σε
περίπτωση  που  είναι  ανάδοχος  και  να
καταθέσει  υπεύθυνη  δήλωση  όμως  με  την
τεχνική προσφορά του ότι θα το μισθώσει και
ότι  θα  υποβάλλει  το  μισθωτήριο  μετά  την
πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης )

[……..........................]

[……]

θα  απασχολήσει  προσωπικό  με  τους  όρους
που απαιτούνται από τη παρούσα Σύμβαση,

[……]

θα  διαθέτει  όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για
την  εκτέλεση  της  εργασίας  με  χειρωνακτικά
εργαλεία  π.χ.  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό
μηχάνημα,  βενζινοκίνητο  φυσητήρα,
ψεκαστήρα  για  ασβέστωμα,  σκούπες,
φαράσια,  τσουγκράνα,  χειροκίνητους
συλλέκτες  σκουπιδιών,  χειραμαξίδια  και
αναλώσιμα υλικά, 

[……]

διαθέτουν  είδη  ένδυσης,  όπως  φόρμα
εργασίας,  γιλέκο  φωσφορίζον,  αδιάβροχη
επένδυση για τις άσχημες καιρικές συνθήκες,

[....……]



γάντια  προστασίας,  γυαλιά  προστασίας  και
ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
(ΚΥΑ  53361/2006  όπως  ισχύει)  για  το
προσωπικό  του  και  σύμφωνα  με  τις  αρ.πρ.:
5.25552/5.19913/16/10/2015 οδηγίες, του Υπ.
Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης,
θα ασφαλίζει  το  προσωπικό του στο  ΙΚΑ,
θα  παίρνει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  για
την  πρόληψη ατυχημάτων,  καθώς επίσης
και  την  υγεία  και  παροχή  πρώτων
βοηθειών  για  το  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό του και κάθε τρίτου. 

[....……]

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,………….

…………………………………………………………………………………………………με έδρα  ………………………………..

……….  Οδός …….………………………………..  αριθμός    Τ.Κ.  ………………..    Τηλ.  …………………….  Fax

……………….αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθ.  1472/14.04.2021  Μελέτης του Δήμου Κέας για

την  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  για  την  υπηρεσία  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ», υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς

επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ.  ………./…..-….-2021  διακήρυξης  και  αναλαμβάνω την

εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με το παρακάτω προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης:



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(€)
1 Δαπάνες μισθοδοσίας-

Ανώτατο ημερομίσθιο  (2)
ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ι τ ώ ν  π λή ρ ο υ ς

α π α σ χ ό λ η σ η ς

240 65,26* 15.662,40

2 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο  (1)

ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  μ ε ιω μ έ ν η ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς

47 21,63* 1.016,61

3 έκτακτες καθαριότητες σύμφωνα με
υπόδειξη  του  υπεύθυνου
Αντιδημάρχου. 

5 65,26 326,30

4 χρήση  μηχανήματος  καθαρισμού
ακτών

60 200,00** 12.000,00

5 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητι-
κού κόστους παροχής των υπηρεσιών
του αναδόχου, των αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22  (11%)

3,190,58

ΣΥΝΟΛΟ 32.195,89

ΦΠΑ 24%   7.727,01

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 39.922,90

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο (#32.195,89€#) της
Υπηρεσίας

(τιμή χωρίς ΦΠΑ):

…….%

…………,……€

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

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για διάστημα 4 μηνών από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.

       (Τόπος) ……………………, __ / __ / 2021



       Ο Προσφέρων

Κέα, …../……./2021

Η Δήμαρχος Κέας
Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας 
αναφέρει σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΚΑΤΑ», αναφέροντας τα εξής :

“..Κατά την συζήτηση του θέματος 1, της 7ης Συνεδρίας 2021 της Οικον.
Επιτροπής: “έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2021 - 2022 του
Δήμου Κέας” υπερψηφίσαμε, μεταξύ άλλων, την Σύμβαση: “Παροχή υπηρεσίας για
τον καθαρισμό παραλιών 2020” με την παρατήρηση ότι πρέπει να
περιλαμβάνονται και οι τουριστικές παραλίες Φρέα και Λιγιά. Οι εν λόγω
παραλίες Φρέα και Λιγιά είναι εξίσου τουριστικές με τις γειτονικές τους
παραλίες Μπούρη, Κούνδουρος και Καμπί που περιλαμβάνονται στην μελέτη
καθαρισμού των παραλιών, διότι εκτός από την άμεση πρόσβαση στο κεντρικό
οδικό δίκτυο, εξυπηρετούν σημαντικούς παραθεριστικούς οικισμούς με πολλές
εξοχικές κατοικίες καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι απαράδεκτο να
διαγράφονται αυθαίρετα από τον τουριστικό χάρτη της Κέας παραλίες με
σοβαρές τουριστικές υποδομές χωρίς καν να δίνεται κάποια επαρκής
αιτιολόγηση από την Δημοτική αρχή. Για τον λόγο αυτό καταψηφίζω το ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού
διαγωνισμού για την υπηρεσία “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”..”

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,
- τις διατάξεις του 245 του Ν. 4782/2021 
-  την υπ’αριθ.  36/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΡΖΩΕΔ-Λ9Υ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
-  την με αριθμό 1472/14.04.2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας,  για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας,  “Καθαρισμός
Παραλιών Δήμου Κέας”,



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη

ψηφίζουν KATA)

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας: «Καθαρισμός
Παραλιών  Δήμου  Κέας»,  προϋπολογισμού  39.922,90 ευρώ  (συμπ.  ΦΠΑ),  όπως  αυτές
περιγράφονται  στην  με  αριθμό  1472/14.04.2021  μελέτη του  Αυτοτελούς  Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
της παρούσας.

Β.  Εγκρίνει την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας:  «Καθαρισμός Παραλιών
Δήμου Κέας» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Γ. Καθορίζει τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας  καθαριότητας:  «Καθαρισμός  Παραλιών  Δήμου  Κέας»,  σύμφωνα  με  την
αναλυτική  διακήρυξη της με αριθμό 1472/14.04.2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 58/2021



ΘΕΜΑ 8ο  : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Ειδικό Περιφε-
ρειακό Διαβαθμιδικό ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., με αντικείμενο τις “Δράσεις
ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου”.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

            Ο πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  8ο θέμα της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

Βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. θ' ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή
«Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών
συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016».

Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4735/2020 άρθρο 40 παρ. 1 περ. ζ’, που τροποποιεί το
ανωτέρω άρθρο, η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για
τις  συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού,  πλην  των  περιπτώσεων  απευθείας  ανάθεσης  που  υπάγονται  στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄
147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του
δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.».

Με  την  αριθ.  πρωτ.  1502/15.04.2021  επιστολή  του,  ο   Ειδικός  Φορέας
Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Νοτίου  Αιγαίου  Ανώνυμη  Εταιρεία  “ΦΟΔΣΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.”, ζητά από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας:

• να εγκρίνει Σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
και  του  Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου
Α.Ε,  για  την  πράξη  “Δράσεις  ανάπτυξης  υποδομών  χωριστής  συλλογής
ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”, 

• να εξουσιοδοτήσει την Δήμαρχο, Ειρήνη Βελισσαροπούλου για την υπογραφή
της Προγραμματικής, 

• να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα
με το άρθρο 8 του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.   

Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής  μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού
έλαβαν υπόψη τις σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του
Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και
του  Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε,
για  την  πράξη  “Δράσεις  ανάπτυξης  υποδομών  χωριστής  συλλογής
ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”, το σχέδιο
της οποίας παρατίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 Ορίζει ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με
αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Μουζάκη, Αντιδήμαρχο Κέας ως μέλος.



 Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την
προγραμματική σύμβαση. 

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

Μεταξύ 
Του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε 

και του Δήμου Κέας 
με αντικείμενο τις : 

«Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους δήμους
της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

……….., …………………….. 2021 



Στην  ……………….,  σήμερα,  την  ……………….  του  έτους  2021,  ημέρα  ………..,  οι
υπογράφοντες: 
 Αφενός  μεν  το  νομικό  πρόσωπο  με  την  επωνυμία  «Ειδικός  Περιφερειακός

Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου» (ΦοΔΣΑ
Νοτίου Αιγαίου Α.Ε), που εδρεύει στην …………., επί των οδών …………., με Α.Φ.Μ.
………….., Δ.Ο.Υ. ……………, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του
κ. ……………….. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που θα καλείται στο εξής «ΦοΔΣΑ
Ν. Αιγαίου Α.Ε», 

 Αφετέρου  ο  Δήμος  ……………………..…………………..  που  εδρεύει
……………………………………………………………,  με  ΑΦΜ
……………………….,  Δ.Ο.Υ.  ……………………………….  όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται που θα καλείται στο εξής «Δήμος», 

συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1. Προοίμιο 
Στο  Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ)  [ΦΕΚ  185/Α/2020]  που

ενσωματώνει  τις  αρχές  και  τις  κατευθύνσεις  των  Ενωσιακών Οδηγιών  για  τα  απόβλητα,
τίθενται  στόχοι-ορόσημα  για  τα  έτη  2025  και  2030  και  περιλαμβάνεται  η  στρατηγική
επίτευξής τους ως ο πλέον δόκιμος τρόπος συλλογής με το σύστημα ΔσΠ. Το ΕΣΔΑ υιοθετεί
την καθιέρωση νέων δικτύων χωριστής συλλογής με άμεσο χρονικό ορίζοντα, καθώς και την
επέκταση  των  υφιστάμενων  δικτύων  χωριστής  συλλογής  τόσο  γεωγραφικά,  όσο  και
ποσοτικά,  με  σκοπό  τη  μεγιστοποίηση  των  επιδόσεων  και  του  περιβαλλοντικού  και
οικονομικού  αποτελέσματος,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  της  ΕΕ  και  τις
κατευθύνσεις της κυκλικής οικονομίας. Με βάση τις προαναφερθείσες αρχές, η ανάπτυξη του
δικτύου  συνίσταται  από  τα  ακόλουθα  κυριότερα  ρεύματα  συλλογής,  με  την  ακόλουθη
διαχείριση καθενός από αυτά: 

 Τα Βιοαπόβλητα  (Β.Α.),  που  συνίστανται  από τα  απόβλητα  κουζίνας  (απόβλητα
τροφίμων) και τα πράσινα απόβλητα (ιδίως των κήπων και πάρκων) συλλέγονται με
διάφορους τρόπους, όπως, ενδεικτικά: Σε ειδικό κάδο (καφέ κάδος) για τις οικίες.
Στους χώρους των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης που με βάση τις διατάξεις του ν.
4685/2020  έχουν  τη  σχετική  υποχρέωση  χωριστής  συλλογής  ανεξαρτήτως
δυναμικότητας,  όπως  εστιατόρια,  κέτερινγκ,  κατασκηνώσεις,  στρατόπεδα,
ξενοδοχεία) και ομοίως οι υπεραγορές τροφίμων, όπως παντοπωλεία, οπωροπωλεία
και  λαϊκές  αγορές.  Με  χωριστό  δίκτυο  συλλογής  για  τα  πράσινα  απόβλητα.  Τα
συλλεγόμενα  υλικά  είναι  υψηλής  καθαρότητας  και  κατάλληλα  για  παραγωγή
εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας μετά από βιολογική επεξεργασία, είτε αερόβια,
είτε αναερόβια (για ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας), όταν κρίνεται τεχνοοικονομικά
εφικτό. 

  Τα  Ανακυκλώσιμα  Υλικά  (ΑΥ),  που  συνίστανται  από  τα  άλλα  τέσσερα  κύρια
υπορεύματα,  χαρτί,  πλαστικό,  γυαλί,  μέταλλο.  Αυτά,  συνίστανται  τόσο  από  τα
οικιακού τύπου και τα παρεμφερή με αυτά, όσο και του εμποροβιομηχανικού τύπου
(ΒΕΑΣ).  Τα  οικιακού  και  παρεμφερούς  τύπου  Ανακυκλώσιμα  Υλικά  σήμερα στο
μεγαλύτερο μέρος τους συλλέγονται από κοινού (μπλε κάδος). Ο μπλε κάδος όμως
είναι  προορισμένος  να  συλλέγει  τα  υλικά  συσκευασίας  και  όχι  το  σύνολο  των
ανακυκλώσιμων υλικών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να επεκταθεί η χωριστή συλλογή
και στα ΑΥ που δεν αποτελούν Απόβλητα Συσκευασίας, όπως έντυπο χαρτί, πλαστικά
παιχνίδια, μεταλλικά εξαρτήματα και σκεύη, υαλοπίνακες, και πρέπει να διατεθούν οι
ανάλογοι πόροι για τον σκοπό αυτόν. Παράλληλα, σταδιακά θα πρέπει να συνεχίσει
να  αναπτύσσεται  και  να  επεκτείνεται  η  χωριστή  συλλογή  σε  τέσσερα  διακριτά
ρεύματα,  ή,  για  ενδεχόμενους  τεχνικοοικονομικούς  λόγους,  τουλάχιστον  σε  τρία
ρεύματα (χαρτί, γυαλί και από κοινού πλαστικά και μέταλλα), σε όποιες περιοχές και
στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Για να γίνει πιο κατανοητό το κενό συλλογής
ανακυκλώσιμων  υλικών  πέραν  των  Αποβλήτων  Συσκευασίας,  επεξηγηματικά



αναφέρονται  τα  ακόλουθα:  Ρεύματα  αποβλήτων  υλικών,  όπως  χαρτί,  πλαστικά,
γυαλί,  μέταλλα,  που  αποτελούν  σημαντικό  μέρος  των  ΑΣΑ,  δεν  αφορούν  μόνο
απόβλητα  συσκευασιών,  που  εμπίπτουν  στην  εναλλακτική  διαχείριση,  αλλά  και
ρεύματα  που  περιλαμβάνονται  στα  αστικά  απόβλητα,  για  τα  οποία  δεν  υπάρχει
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).  Το ποσοστό των ανακυκλώσιμων που
δεν καλύπτονται από προβλεπόμενη χρηματοδότηση χωριστής συλλογής εκτιμάται
ότι αποτελεί πανελλαδικά το 32,30 % των ΑΣΑ. 

Στους  στόχους  του  ΕΣΔΑ είναι  μέχρι  το  2030  το  μέγιστο  ποσοστό  αποβλήτων  που
οδηγούνται σε υγειονομική ταφή να μην υπερβαίνει το 10 %, και η εκτροπή από την ταφή
ανακυκλώσιμων υλικών να ανέλθει  το 2025 σε 50 % κ.β.  για τα πλαστικά,  50 % για το
αλουμίνιο, 70 % για το γυαλί, 75 % για το χαρτί και το χαρτόνι. 

Παράλληλα, η 2019/904/ΕΚ Οδηγία σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων
πλαστικών  προϊόντων  στο  περιβάλλον,  ορίζει  νέους  υψηλότερους  στόχους  για  την
ανακύκλωση  πλαστικού  και  περιλαμβάνει  στη  στρατηγική  επίτευξής  τους  ως  τον  πλέον
δόκιμο τρόπο συλλογής το σύστημα ΔσΠ, με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων (βάσει
του Άρθρου 9 – Χωριστή συλλογή). 

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων  έχει  οριστεί  ο  Ειδικός  Περιφερειακός  Διαβαθμιδικός  Φορέας  διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου), που έχει συσταθεί με την υπ’
αριθ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07.05.2020). Ο
ΦοΔΣΑ Ν.  Αιγαίου  είναι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  227  του  Ν.  4555/2018,  μεταξύ  άλλων,
αρμόδιος  για  την  παρακολούθηση  και  εξειδίκευση  της  υλοποίησης  των  στόχων  και  των
δράσεων του ΠΕΣΔΑ, την προετοιμασία των  έργων και  την εκπόνηση των  απαραίτητων
μελετών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής
ευθύνης  τους  σύμφωνα  με  το  ΠΕΣΔΑ  και  την  υποβολή  αιτήσεων  σε  επιχειρησιακά
προγράμματα για χρηματοδότηση ως τελικός δικαιούχος, την κατασκευή και λειτουργία των
σχετικών υποδομών τελικής διάθεσης και επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ-ΜΕΒΑ). Συν τοις
άλλοις,  ο  ΦοΔΣΑ  Ν.  Αιγαίου  είναι  αρμόδιος  και  για  την  επιστημονική  και  τεχνική
υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α' βαθμού στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη δημιουργία δράσεων
και έργων. 

Η ευθύνη των δήμων ως προς την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ εξειδικεύεται στο άρθρο 228
του Ν. 4555/2018 όπου ορίζεται ότι είναι αρμόδιοι για την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού
Σχεδίου Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΤΣΔΑ),  την οργάνωση και  την εφαρμογή της  διαλογής
στην πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ
και  ΠΕΣΔΑ,  την  οργάνωση  και  εφαρμογή  χωριστής  συλλογής  βιοαποβλήτων  που
προέρχονται  ιδίως  από χώρους εστίασης,  νοικοκυριά,  μεγάλους  παραγωγούς και  πράσινα
απόβλητα πάρκων και  κήπων, τη συλλογή και  μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων
αστικών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες
υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του
οικείου ΠΕΣΔΑ. 

Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ και του
ΠΕΣΔΑ Νοτίου  Αιγαίου,  που  πρόκειται  να  επικαιροποιηθεί  προσεχώς,  προϋποθέτει  την
ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους δήμους της Περιφέρειας και το ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου ο
οποίος διαθέτει τους πόρους αλλά και την τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης ΑΣΑ για την
ανάπτυξη της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών. 

Σκοπός  της  παρούσης  είναι  η  διαμόρφωση  ενός  συνεκτικού  και  ολοκληρωμένου
πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στον ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου και στους Δήμους της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την παροχή από τους τελευταίους προς τους δημότες σύγχρονων
συστημάτων διαλογής στην πηγή διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων επί τω τέλει της επίτευξης
των τιθέμενων στόχων για την ανακύκλωση. Ειδικότερα, ο ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου αναλαμβάνει
με  την  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση  να  προβεί  στην  προμήθεια  εξοπλισμού
απαραίτητου για  την  ανακύκλωση,  τον οποίο  στη συνέχεια  θα  παραχωρήσει  προς  χρήση
στους Δήμους – μέλη του. Οι Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο εδώ συμβαλλόμενος, προς
επίτευξη οικονομιών κλίμακος και  επιπλέον λόγω της εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας που



διαθέτει,  αναθέτουν  στον  ΦοΔΣΑ Ν.  Αιγαίου  την  διενέργεια  της  συνολικής  διαδικασίας
προμήθειας  του επίμαχου  εξοπλισμού,  ο  οποίος  εν  συνεχεία  θα  παραχωρηθεί  δωρεάν  σε
αυτούς προς εγκατάσταση και χρήση. 

Το δίκτυο χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ο
Δήμος. Ωφελούμενος από την προμήθεια είναι ο Δήμος. Φορέας εκτέλεσης της προμήθειας
είναι  ο  ΦοΔΣΑ Ν.  Αιγαίου.  Αρμόδια  αποφασιστικά  όργανα:  Εκ  μέρους  του  ΦοΔΣΑ Ν.
Αιγαίου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και εκ μέρους του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή. 

2. Θεσμικό Πλαίσιο 
Για  τη  σύναψη της  παρούσας  σύμβασης  λήφθηκαν  υπ’ όψιν  οι  εξής  διατάξεις  όπως

ισχύουν: 
 Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄

114). 
 Οι  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει. 
 Οι  διατάξεις  του  Ν.  4071/2012  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(Α΄ 85) 

 Οι διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  –  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  –  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  –
Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  ΟΤΑ [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133). 

 Οι διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,
Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

 Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143) 

 Οι  διατάξεις  του  Ν.  4727/2020  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184). 

 Οι  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147Α/08-08-2016)  «Δημόσιες  συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

 Τη  Εγκύκλιο  του  Υ.Π.ΕΣ.  Δ.Α.Α.  με  αριθμό  πρωτ.  37287/32/1-11-1999  για  τη
σύνταξη Προγραμματικών συμβάσεων 

 Οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α΄ 160). 
 Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και

άλλες διατάξεις» (Α΄ 45). 
 Οι  διατάξεις  του  Ν.  2939/2001  «Συσκευασίες  και  εναλλακτική  διαχείριση  των

συσκευασιών και  άλλων προϊόντων -  Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης  Συσκευασιών  και  Άλλων  Προϊόντων  (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)  και  άλλες
διατάξεις» (Α΄ 179). 

 Οι διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση
με  την  Οδηγία  2008/99/ΕΚ  -  Πλαίσιο  παραγωγής  και  διαχείρισης  αποβλήτων  -
Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2008/98/ΕΚ  -  Ρύθμιση  θεμάτων  Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24). 

 Οι  διατάξεις  του  π.δ.  28/2015  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34). 



 Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με
τη  λειτουργία,  την  άσκηση  των  δραστηριοτήτων  και  την  άσκηση  τιμολογιακής
πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (Β΄ 83). 

 Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 «Κανονισμός
τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (Β’ 1277). 

 Οι  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α.  Αριθ.  Η.Π.  50910/2727/2003  «Μέτρα  και  όροι  για  την
διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων»  Εθνικός  και  Περιφερειακός  Σχεδιασμός
Διαχείρισης» (Β΄ 1909). 

 Η Π.Υ.Σ.  39/2020  (ΦΕΚ A’ 185/29.9.2020)  «Έγκριση  του  Εθνικού  Σχεδίου  Διαχείρισης
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). 

 Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου, όπως εγκρίθηκε με
την  με  αριθμ.  258/2016  (ΑΔΑ:7ZΡΛ7ΛΞ-4ΤΜ)  Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία κυρώθηκε με την με αριθμ. 63083/5402 (ΦΕΚ
4357 Β/30-12-2016) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

 Η υπ’ αριθ. ….. /2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου,
με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  σύναψη  προγραμματικής  συμφωνίας  και  το  σχέδιο
σύμβασης. 

 Η υπ’ αριθ. ……./2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου …………….
με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  σύναψη  προγραμματικής  συμφωνίας  και  το  σχέδιο
σύμβασης. 

 Το καταστατικό του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε όπως ισχύει. 
 Και κάθε σχετική κανονιστική διάταξη

3. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
1. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη από τον ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου
δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων στα διοικητικά όρια του κάθε Δήμου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. 
2.  Ειδικότερα  ο  ΦοΔΣΑ  Ν.  Αιγαίου  αναλαμβάνει  να  προμηθευτεί  με  τις  νόμιμες
διαγωνιστικές διαδικασίες τον εξής εξοπλισμό: 

 90 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη 6 ρευμάτων αποβλήτων 

 128 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη (κάδοι 2.500lt) 

 401 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη (κάδοι 1.100lt) 

 152 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη (κάδοι 360lt) 

 16 οχήματα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών - Ευαισθητοποίησης 

 14 Οχήματα εκπαίδευσης – ενημέρωσης πολιτών 

 14 Κινητές μονάδες επαναχρησιμοποίησης ειδών (Second Hand) 

 18 Φορτηγά οχήματα τύπου Hook lift με αποσπώμενη υπερκατασκευή τύπου πρέσας 

 49 press containers 

 114 hook containers 

 1 κεντρική ψηφιακή πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης  – παρατηρητήριο ανακύκλωσης
επιβράβευσης και υπηρεσίες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 

Εν  συνεχεία  ο  εξοπλισμός  θα  παραχωρηθεί  προς  χρήση  με  ιδιαίτερες  συμβάσεις  στους
Δήμους – Μέλη του, με τους οποίους έχουν υπογραφεί Π.Σ. όπως η παρούσα. 

Ο εξοπλισμός που προβλέπεται να δοθεί στο με την παρούσα συμβαλλόμενο Δήμο ………….
… της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρατίθεται στο Παράρτημα I της παρούσας. 



Ο εδώ  συμβαλλόμενος  Δήμος  αναθέτει  στον  ΦοΔΣΑ Ν.  Αιγαίου  να  προβεί  σε  όλες  τις
απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια του επίμαχου εξοπλισμού που περιλαμβάνουν όλα
τα στάδια από την εξεύρεση πηγής χρηματοδότησης έως και την οριστική παραλαβή του
εξοπλισμού. 

Ο εδώ συμβαλλόμενος Δήμος δηλώνει ότι μετά την παράδοση σε αυτόν του εξοπλισμού του
Παραρτήματος Ι θα προβεί  στις  ενέργειες εγκατάστασης αυτού και  θα φέρει  ακέραιη την
ευθύνη καλής χρήσης αυτού καθώς και όλα τα έξοδα από την χρήση του εξοπλισμού. 
Ο ΦοΔΣΑ διατηρεί τη δυνατότητα να αναδιαμορφώνει την κατανομή των υπό 3.2. υλικών σε
περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο εν όψει της μη διάθεσης/δυνατότητας αξιοποίησης
του από κάποιον εκ των λοιπών συμβαλλόμενων προκειμένου τα προς προμήθεια υλικά να
αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. 
H τεχνική περιγραφή και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του ως άνω εξοπλισμού παρατίθενται
στο Παράρτημα ΙI της παρούσας. 
3. Η διάθεση του εξοπλισμού θα γίνεται με τη σύνταξη σύμβασης-πρωτόκολλο παράδοσης -
παραλαβής ανάμεσα στον ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου και τον αντισυμβαλλόμενο δήμο. 
Για την χρηματοδότηση των δράσεων ο ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου δύναται να συντάσσει τεχνικά
δελτία  και  να  υποβάλλει  προτάσεις  ένταξης  στο  ΕΣΠΑ ή σε  άλλα τυχόν  χρηματοδοτικά
προγράμματα ενεργώντας ως δικαιούχος πράξεων χρηματοδότησης. 
Ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου,  ως  Φορέας Υλοποίησης,  δια  των αρμοδίων οργάνων και  του
προσωπικού  του,  ασκεί  όλα  τα  καθήκοντα  της  αναθέτουσας  αρχής  για  το  στάδιο  της
ανάθεσης και  κυρίου του έργου για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, έχοντας όλες τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Αποφασιστικά
όργανα  και  Επιτροπές  Διαγωνισμού  και  Εκτέλεσης  της  σύμβασης  (άρθρο  221  του  ν.
4412/2016, όπως ισχύει) ορίζονται από το ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου. Στα έγγραφα της σύμβασης
πρέπει να προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα διατεθεί σε Δήμους – Μέλη του ΦοΔΣΑ και ότι ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προς του
εκάστοτε ωφελούμενο Δήμο. 

       4.Υποχρεώσεις και Δικαιώματα αντισυμβαλλομένων 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα. 
Ο ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου αναλαμβάνει: 

• Να  εξασφαλίσει  την  πηγή  χρηματοδότησης  των  προμηθευομένων  ειδών,
συντάσσοντας τεχνικά δελτία και υποβάλλοντας προτάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ ή σε
άλλα  τυχόν  χρηματοδοτικά  προγράμματα  ενεργώντας  ως  δικαιούχος  πράξεων
χρηματοδότησης. 

• Να διενεργήσει  τις  διαδικασίες  ανάθεσης και  επιλογής  αναδόχου σύμφωνα με  τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις με αναδόχους
και παραλαμβάνοντας τα υπό προμήθεια είδη στο σύνολό τους. 

Να τηρεί τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης, να παρακολουθεί τις
χρηματοροές  και  να προβαίνει  στις  απαιτούμενες  ενέργειες  για  την πραγματοποίηση των
πληρωμών του έργου. 

• Να εξασφαλίζει την πλήρη και νόμιμη εκτέλεση της προμήθειας μέχρι περατώσεώς
της  και  να  επιβάλλει  τις  νόμιμες  κυρώσεις  οσάκις  οι  ανάδοχοι  παραβούν κάποια
υποχρέωσή τους. 

• Να διαθέσει στο Δήμο το μέρος του «ΕΡΓΟΥ» που του αναλογεί, σύμφωνα με το
Παράρτημα  Ι,  προς  χρήση  και  λειτουργία  καθώς  και  την  παροχή  κάθε  τυχόν
συνδρομής που συντελεί στη βέλτιστη αξιοποίηση του. 

• Να  παρακολουθεί  και  αξιολογεί  την  πορεία  υλοποίησης  του  προγράμματος,
καταθέτοντας  προτάσεις  στον  δήμο  με  στόχο  τη  βελτίωση  και  πρόοδο  της
ανακύκλωσης στα διοικητικά όρια του δήμου. 

• Να χορηγεί κάρτες ανακύκλωσης στο Δήμο …….. με στόχο την εφαρμογή κινήτρων
και αντικινήτρων στους πολίτες (Σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω) 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 



Ο Δήμος αναλαμβάνει: 
Να ενεργεί ως ωφελούμενος για την υλοποίηση του μέρους του «ΕΡΓΟΥ» που τον αφορά,

όπως περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας σύμβασης 

Να αποδεχθεί την μεταβίβαση του εξοπλισμού του Παραρτήματος Ι με την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης παραχώρησης χρήσης. 

Να  τηρεί  τους  όρους  χρηματοδότησης  της  απόφασης  ένταξης  της  πράξης  εφόσον  τον
αφορούν. 

Να εγκαταστήσει το δίκτυο του εξοπλισμού ανακύκλωσης ανακυκλώσιμων (κάδοι,  γωνιές
ανακύκλωσης, κλπ) που θα του διαθέσει ο ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου εντός των διοικητικών
του ορίων. 

Να  έχει  την  πλήρη  ευθύνη  για  την  καλή  λειτουργία  και  χρήση  του  παραδιδόμενου
εξοπλισμού και να καλύπτει όλες τις δαπάνες από την χρήση του. 



Να αναπτύξει περαιτέρω το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων πέραν από τον παρεχόμενο
από  τον  ΦοΔΣΑ Ν.  Αιγαίου  εξοπλισμό,  με  την  υποβολή  προτάσεων  και  σε  άλλα
χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ04) εφόσον το επιθυμεί ή/και απαιτείται για
την εκπλήρωση των στόχων χωριστής συλλογής που έχει θέσει το ΕΣΔΑ. 

Να διασφαλίσουν τη λειτουργία του «Έργου» μετά την ολοκλήρωσή του 
Να διαθέσει και να αντικαθιστά όποτε χρειαστεί στους δημότες του κάρτες ανακύκλωσης που

θα  του  προμηθεύσει  ο  ΦοΔΣΑ Ν.  Αιγαίου  με  στόχο  την  εφαρμογή  κινήτρων  και
αντικινήτρων στους πολίτες (Σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω) 

Να  καθορίσει  με  ειδικές  προς  τούτο  αποφάσεις  των  αρμοδίων  Διευθύνσεων  την  ακριβή
χωροταξία  του  δικτύου  (δηλ.  τις  θέσεις  του  εξοπλισμού)  και  την  απρόσκοπτη
τοποθέτηση του εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή αποκομιδή, φροντίζοντας
παράλληλα  για  την  καθαριότητα  των  σημείων  αυτών  και  μεριμνώντας  για  την
ενημέρωση των δημοτών. 

Να  τροποποιήσει  τον  υφιστάμενο  Κανονισμό  Καθαριότητας  και  το  Τοπικό  Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων εφόσον αυτό απαιτείται. 

Να φυλάσσει επαρκώς τους χώρους που βρίσκονται ο εξοπλισμός και τα οχήματα και να
κάνει χρήση αυτών με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, ώστε κατά το
δυνατόν να μην προκαλούνται βλάβες πλέον αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση. 

Να συμμετέχει μέσω εκπροσώπου τους στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» σύμφωνα
με το άρθρο 8. 

Να διευκολύνει  με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί  για  την
υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  παρούσας  σύμβασης  στη  συγκέντρωση  των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, 

Να  απασχολεί  και  να  διαθέτει  προσωπικό  με  τα  απαραίτητα  και  ανάλογα  προσόντα,
προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η  αρτιότητα  υλοποίησης  των  Δράσεων  Χωριστής
Συλλογής, 

Να εξασφαλίσει τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την επισκευή, του κινητού εξοπλισμού, ήτοι
κινητών πράσινων σημείων και λοιπών οχημάτων για τη σωστή και πλήρη λειτουργία
του. 

Να εξασφαλίσει  τη  συντήρηση,  τον  καθαρισμό,  την  επισκευή,  του σταθερού εξοπλισμού
ανακύκλωσης και των κάδων ανακύκλωσης για τη σωστή και πλήρη λειτουργία τους. 

Να υλοποιεί  παράλληλα  με  το  ΦοΔΣΑ Νοτίου  Αιγαίου  προγράμματα  ευαισθητοποίησης,
ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δημοτών και του κοινού για τη χωριστή συλλογή των
ανακυκλώσιμων στα όρια του Δήμου. 

Να αξιολογεί  σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Ν.  Αιγαίου και  να λαμβάνει  κάθε αναγκαίο
μέτρο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του προγράμματος 

Να καταβάλλει  τυχόν πρόστιμα για  παράβαση του ΚΟΚ κλπ και  να καλύπτει  το κόστος
τροφοδοσίας των οχημάτων με καύσιμα. 

Να καλύπτει τις δαπάνες για την σύνδεσή και τη λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού με τα
δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

Να εξασφαλίσει τις υποδομές και να επιλέξει τα σημεία που θα εγκατασταθούν τα σταθερά
σημεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. 

5. Οικονομικό αντικείμενο - Πόροι 

Η διάθεση του εξοπλισμού γίνεται από τον ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου στον Δήμο δωρεάν για
χρονικό  διάστημα  που  αναφέρεται  στο  άρθρο  7,  ενώ  δεν  προκύπτουν  οικονομικές
υποχρεώσεις για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Το  κόστος  του  έργου  θα  χρηματοδοτηθεί  από  πόρους  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα
Προτεραιότητας  14:  «Διατήρηση  και  Προστασία  Περιβάλλοντος  –  Προαγωγή  της
αποδοτικής  Χρήσης  των  Πόρων»  και  της  Πρόσκλησης  με  κωδικό
………………………………………………………………………………………… 



Η  συνολικά  εκτιμώμενη  προϋπολογισθείσα  αξία  για  την  προμήθεια  του  ανωτέρω
εξοπλισμού  για  τον  Δήμο  ………………  ανέρχεται  σε:  ...............................  ευρώ  πλέον
Φ.Π.Α. (24%). 

6. Στόχοι

Στόχος της παρούσας Π.Σ. είναι ο εξοπλισμός του αντισυμβαλλόμενου Δήμου με όλον
τον απαιτούμενο εξοπλισμό ώστε να επιτύχει την εφαρμογή των στόχων που αναγράφονται
στο προοίμιο της παρούσας. 

Ο Δήμος οφείλει να επιτυγχάνει σταδιακή αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης και
χωριστής συλλογής όπως προβλέπεται από το νέο ΕΣΔΑ και τα υπό επικαιροποίηση οικείο
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης και το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. 

7. Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης και παραχώρησης του εξοπλισμού ορίζεται σε δέκα
έτη, αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί
να παραταθεί για δέκα (10) ακόμα έτη, με κοινή απόφαση των συμβαλλομένων μερών. 

Εντός  χρονικού διαστήματος  12 μηνών από την υπογραφή της  παρούσας,  ο  ΦοΣΔΑ
πρόκειται να διενεργήσει τις απαιτούμενες από το νόμο διαδικασίες για την εκ μέρους του
προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού. Η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκτιμάται ότι
θα λάβει χώρα εντός 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των σχετικών διακηρύξεων.
Εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την παραλαβή των σχετικών ειδών εκ μέρους
του, αυτά πρόκειται να παραδοθούν στον αντισυμβαλλόμενο Δήμο. 

8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την ………………. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 
1. Δύο (2) εκπρόσωπους του ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου με τους αναπληρωτές τους, μεταξύ

των οποίων και ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.. 

2. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του.

Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  είναι  ο  συντονισμός  και  η
παρακολούθηση  όλων  των  ενεργειών  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας
προγραμματικής  σύμβασης  και  ειδικότερα  η  τήρηση  των  όρων  της,  η  διαπίστωση  της
τήρησης  των  εκατέρωθεν  υποχρεώσεων,  η  εισήγηση  προς  τα  αρμόδια  όργανα  των
συμβαλλομένων  μερών  κάθε  αναγκαίου  μέτρου  και  ενέργειας  για  την  υλοποίηση  της
παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει
σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συγκαλείται  από  τον  Πρόεδρό  της.  Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της
εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται
προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη
γραμματέα  εκτελεί  μέλος  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  που  θα  εκλεγεί  στην
πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει στα γραφεία του ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου,
δύναται όμως να συνεδριάζει και σε άλλο χώρο που θα συμφωνηθεί. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έτος και έκτακτα όποτε
το  ζητήσει  εγγράφως  ένα  από  τα  μέλη  της.  Κάθε  μέλος  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης  μπορεί,  κατά  την  κρίση  του,  να  καλεί  στις  συνεδριάσεις  υπηρεσιακά



στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση του
αντικειμένου  της  σύμβασης.  Τα  πρακτικά  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης
κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει  έγκυρα όταν είναι  παρόντα όλα τα
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να γίνονται με τηλεδιάσκεψη. 

Οι  λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της  Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

9. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ποινικές Ρήτρες – Καταγγελία

Η  παράβαση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  της  παρούσας  σύμβασης,  οι  οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης
από  οποιοδήποτε  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  παρέχει  στο  άλλο  μέρος  το  δικαίωμα  να
καταγγείλει  τη  σύμβαση και  να  αξιώσει  κάθε θετική ή  αποθετική  ζημία του.  Ιδίως λόγο
καταγγελίας  αποτελεί  η  σοβαρή  και  υπαίτια  καθυστέρηση  υλοποίησης  των  συμβατικών
υποχρεώσεων και η σοβαρή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει
να  έχει  διαπιστωθεί  από  αρμόδια  όργανα,  με  την  επιβολή  προστίμου  το  οποίο  θα  έχει
καταστεί τελεσίδικο. 

Σε περίπτωση υπαίτιας  και  σοβαρής παράβασης των  όρων της  σύμβασης,  δύναται  –
κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης – το ένα συμβαλλόμενο
μέρος να επιβάλει στο έτερο μέρος ποινικές ρήτρες, οι οποίες δεν μπορούν στο σύνολό τους
να υπερβαίνουν το 10% της αξίας του εξοπλισμού. 

Αρμόδιο Όργανο για την επιβολή ποινικών ρητρών ως προς τον ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου είναι η
Εκτελεστική Επιτροπή του και για το Δήμο η Οικονομική του Επιτροπή. 
Σε περίπτωση υποτροπής και επαναλαμβανόμενης πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών
υποχρεώσεων, το βλαπτόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση, κοινοποιώντας στο
έτερο μέρος απόφαση του αρμοδίου Οργάνου. 
Πριν την επιβολή ποινικών ρητρών ή την καταγγελία της σύμβασης πρέπει υποχρεωτικά να
προηγηθεί πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος
για να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή και προφορικώς κατά τη σχετική συνεδρίαση
του αρμοδίου οργάνου.
Σε  περίπτωση  περιορισμένης  χρήσης  του  εξοπλισμού  για  2  συναπτά  έτη,  καθώς  και  σε
περίπτωση μεγάλου ποσοστού προσμίξεων, ο ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου δύναται να ζητήσει από το
Δήμο την επιστροφή του εξοπλισμού. 

10. Επίλυση Διαφορών – Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία
των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  και  που  δεν  θα  επιλύεται  από  την  Κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια
της Ρόδου 

11. Τροποποίηση της σύμβασης
Για  οποιαδήποτε  τροποποίηση  της  σύμβασης  απαιτείται  σύμφωνη  γνώμη  και  των  δύο
αντισυμβαλλομένων μερών και  εφόσον αυτή προβλέπεται  από την κείμενη νομοθεσία.  Η
τροποποίηση γίνεται εγγράφως με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των δύο μερών. 



12. Λύση της σύμβασης

Η παρούσα λύεται μετά το πέρας του χρόνου λήξης της, δηλαδή μετά το πέρας της διάρκειας
σύμβασης και επιστρέφεται ο εξοπλισμός στον ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του εξοπλισμού και την φυσιολογική φθορά από
την  καθημερινή  χρήση  του.  Δύναται  επίσης  να  λυθεί  με  κοινή  απόφαση  των
αντισυμβαλλομένων, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφικτή η υλοποίησή της για λόγους που δεν
οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα. 

13. Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η
καθυστέρηση  στη  λήψη  μέτρων  που  προβλέπει  η  σύμβαση  αυτή  από  οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από
δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα
μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 
Από την υπογραφή της κάθε πρόβλεψη που εμπεριέχεται  σε προγραμματική σύμβαση με
όμοιο αντικείμενο, η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις της παρούσης καταργείται. 

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται σε έξι (6) 
πρωτότυπα αντίγραφα όπως παρακάτω:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦοΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 59/2021



ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 49/2021 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Κέας μετά την
2η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ08 (ΑΔΑ: ΡΡΥΙ46ΜΤΛ6-Ζ05) για την υποβολή αιτήσε-
ων χρηματοδότησης. 

   O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)
εξέδωσε πρόσκληση με αριθμό ΑΔΑ:  6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4, όπως τροποποιήθηκε με την με
αριθμό ΑΔΑ: Ω0ΩΠ46ΜΤΛ6-ΒΤΣ & έπειτα με την με αριθμό ΑΔΑ: ΡΡΥΙ46ΜΤΛ6-Ζ05, με
Κωδικό  Πρόσκλησης  ΑΤ08  και  τίτλο  «Smart  cities,  ευφυείς  εφαρμογές,  συστήματα  και
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση -
πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας
της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19» για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του
Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Η  πρόσκληση  αφορά  στη  χρηματοδότηση  δράσεων  που  δύναται  να
προσφέρουν  πολυπληθή  εργαλεία  για  την  ασφάλεια  και  τη  βελτίωση  της
ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες,
αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται  να υποβάλει δύο (2) αιτήσεις χρηματοδότησης
για τις κάτωθι πράξεις του προγράμματος:

1. Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πο-
λιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του
Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο
Δήμο Κέας

2. Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστη-
μάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας

Με την με α/α 49/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Κέας είχε:

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Πρόσκληση  ΑΤ08,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  :  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  για  τις
κάτωθι  πράξεις  :  (1)  Προμήθεια  συστημάτων  και  ειδικού  εξοπλισμού  για  την
ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας
του Δήμου, καθώς και καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας
& (2) Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων
έξυπνων  πόλεων  στο  Δήμο  Κέας  με  συνολικό  προϋπολογισμό  693.800,00  €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

2. Αποδεχτεί  τους όρους της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ:  19576/19-10-2020,  όπως
τροποποιήθηκε  με την 5447/29-03-2020,  με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ08 και  τίτλο
«Smart  cities,  ευφυείς  εφαρμογές,  συστήματα  και  πλατφόρμες  για  την  ασφάλεια,
υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και
περιβάλλον,  δράσεις  και  μέτρα  πολιτικής  προστασίας,  προστασίας  της  δημόσιας
υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19» για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του
Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση»



3. Αποφάσισε στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του
Ποσού Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά να την καλύψει ο Δήμος.

4. Εξουσιοδότησε  τη  Δήμαρχο  κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου  για  τις  περαιτέρω
ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.

Με την 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης  ΑΤ08 (ΑΔΑ: ΡΡΥΙ46ΜΤΛ6-Ζ05) και ειδικότερα
στην παράγραφο 1Β, αναφέρεται ότι «Η παράγραφος «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης
–  ευαισθητοποίησης,  με  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  πληροφόρησης,  ενημέρωσης  και
δημοσιότητας που θα λάβει ο Δικαιούχος, με επιλέξιμη δαπάνη έως 10% του προϋπολογισμού
του  σχετικού  υποέργου.  Οι  εν  λόγω  δράσεις  είναι  υποχρεωτικές  σε  περίπτωση  που  το
αντικείμενο  του  έργου  αφορά  σε  μέτρα/παρεμβάσεις  προστασίας  για  την  αντιμετώπιση  της
πανδημίας, διευκόλυνσης των μετακινήσεων, διά βίου μάθησης, υπηρεσίες μέσω διαδικτύου
κ.α.  δράσεις  που  απαιτούν  ενημέρωση-πληροφόρηση  ή/και  συμμετοχή  των  πολιτών.»,
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Δράσεις  ενημέρωσης  –  πληροφόρησης  –  ευαισθητοποίησης,  με  όλα τα  απαραίτητα
μέτρα πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας που θα λάβει ο Δικαιούχος,  με
επιλέξιμη δαπάνη έως 4% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου. Οι εν λόγω
δράσεις  είναι  υποχρεωτικές  σε  περίπτωση  που  το  αντικείμενο  του  έργου  αφορά  σε
μέτρα/παρεμβάσεις προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, διευκόλυνσης των
μετακινήσεων,  διά  βίου  μάθησης,  υπηρεσίες  μέσω  διαδικτύου  κ.α.  δράσεις  που
απαιτούν ενημέρωση-πληροφόρηση ή/και συμμετοχή των πολιτών.»

Αυτό τροποποιεί το κόστος των οριζόντιων υποέργων που είχε προϋπολογίσει ο Δήμος Κέας
για την υποβολή των δύο Πράξεων και καθορίζει πλέον το  συνολικό προϋπολογισμό από
ποσό  693.800,00  €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (ποσό  που  εγκρίθηκε  με  την  49/2021
απόφαση Ο.Ε.) σε ποσό 634.704,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η  Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τα 
ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Τροποποιεί την υπ’αριθμ. 49/2021 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Κέας, μετά την 2η τροποποίηση
Πρόσκλησης  ΑΤ08  (ΑΔΑ:  ΡΡΥΙ46ΜΤΛ6-Ζ05)  για  την  υποβολή  αιτήσεων
χρηματοδότησης, ως προς το κόστος των οριζόντιων υποέργων που είχε προϋπολογίσει ο
Δήμος  Κέας  για  την  υποβολή  των  δύο  Πράξεων  και  καθορίζει  πλέον  το  συνολικό
προϋπολογισμό  από  ποσό  693.800,00  €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (ποσό  που
εγκρίθηκε με την 49/2021 απόφαση Ο.Ε.) σε ποσό 634.704,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.

2.Την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  «Αντώνης  Τρίτσης»
Πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας:  «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τις  κάτωθι
πράξεις  :  (1)  Προμήθεια  συστημάτων  και  ειδικού  εξοπλισμού  για  την  ενίσχυση  της
πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς
και καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας & (2) Νέες Ψηφιακές
Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο
Κέας με  συνολικό προϋπολογισμό 634.704,00  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  όπως
αυτός  τροποποιήθηκε  λόγω  της  2η  τροποποίησης  Πρόσκλησης  ΑΤ08  (ΑΔΑ:
ΡΡΥΙ46ΜΤΛ6-Ζ05).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 60/2021



ΘΕΜΑ 10ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης του Δήμου Κέας στο «Πρόγραμ-
μα Χρηματοδότησης των Δήμων με σκοπό την ίδρυση νέου τμήματος παιδικής
φροντίδας», στο πλαίσιο Πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

   
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  10ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8454/30-6-2020 πρόσκληση
της ΕΕΤΑΑ, με θέμα «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Δήμων με σκοπό την ίδρυση
νέου τμήματος παιδικής φροντίδας» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την τροποποιημένη πρόσκληση με αρ. πρωτ. ΕΕΤΑΑ 8454/30-6-2020
2. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΑΑ 17982/28-12-2020 αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος του Δήμου Κέας.
3. Την με αριθμό 2867/19-2-2021 απόφαση της ΕΕΤΑΑ με θέμα την αποδοχή

του αιτήματος του Δήμου Κέας

-καλεί την  Ο.Ε. να αποδεχθεί το ποσό των 50.000,00 € της χρηματοδότησης από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α και 

-να εγκρίνει την εγγραφή του ποσού 50.000,00 € σε ΚΑ εσόδων του Δήμου Κέας σε 
επόμενη αναμόρφωση.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη του τα ανωτέρω και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Αποδέχεται το ποσό των 50.000,00 € της χρηματοδότησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α    και 

2) Εγκρίνει την εγγραφή του ποσού 50.000,00 € σε ΚΑ εσόδων του Δήμου Κέας σε
επόμενη αναμόρφωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 61/2021



Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρι-
ση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021.

      
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2021 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ
1/2021 απόφαση, και είναι υποχρεωτικό να αναμορφωθεί όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ
46735/2020  «Παροχή  οδηγιών  για  την  κατάρτιση  του προϋπολογισμού  των  δήμων,  οικονομικού
έτους 2021» προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του
Δήμου.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2019
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2020
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ

2021

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9.428,08 3.911,49 5.400,00

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 17.757,28 23.782,72 17.000,00

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

343.826,06 386.170,54 450.476,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

105.360,73 92.052,59 85.710,32

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ 6.355,00 5.665,00 5.820,00

11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0,00 0,00 0,00

14
ΔΩΡΕΕΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

1.000,00 100,00 0,00

15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

39.281,96 29.997,39 23.000,00

16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΣΟΔΑ 50.169,76 12.615,69 27.000,00

21
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΟΕ
240.973,42 221.891,38 202.000,00

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΟΕ

2.454,03 1.063,12 200,00

816.606,32 777.249,92 816.606,32

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 46735  «..οι δήμοι... επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να
εγγραφεί  στον  Π/Υ  2021  για  την  ΟΜΑΔΑ  Ι  (συνολικό  άθροισμα  της  ομάδας)  με  βάση  την  αρχή  ότι  το
συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις



εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2019 ή
2020».

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται η αρνητική διαφορά μεταξύ των εισπραχθέντων των ετών 2020
και  2019.  Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  ΚΥΑ  κατάρτισης  Π/Υ,  το  ανώτατο  όριο  ιδίων  εσόδων  που  μας
επιτρέπεται να εγγράψουμε για το έτος 2021 είναι ίσο με το ύψος των εισπράξεων του έτους 2019, δηλαδή
816.606,32€. 
Στην  στήλη  «Εγκεκριμένος  Π/Υ  2021»  παρατηρούμε  ότι  έχουν  εγγραφεί  συνολικά  816.606,32€.  Το
εγγεγραμμένο  ποσό  είναι  ίσο  με  το  ανώτατο  επιτρεπτό,  επομένως  επί  του  παρόντος  δεν  απαιτείται
αναμόρφωση των ΚΑ της ομάδας των ιδίων εσόδων. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Στις 31/12/2020 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των 554.137,32€ βάσει του ταμιακού 
απολογιστικού πίνακα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 46735 «..οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά 
και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον 
ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των 
εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2021 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από 
τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2019 και 2020»    

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2019 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2020

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα

έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη

110.334,28 104.362,54

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του έτους 2020 είναι λιγότερες από αυτές του 
2019 κατά 5.971,74€. Η διαφορά είναι αρνητική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις στον ΚΑΕ 32 για 
το έτος 2021 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2019, ποσό 110.334,28€.

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2021 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/20   554.137,31
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2021 - 110.334,28

  ΚΑΕ 85   443.803,03

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2021 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 
προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2021              110.334,28
προς εισπρακτέα υπόλοιπα        554.137,31

και διαμορφώνεται στο 19,91%.



Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 46735/2020 αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον
προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από
οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) .… για τον υπολογισμό των επισφαλειών
στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην
παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Βάσει  αυτής  της  παραγράφου  παρατίθεται  ο  υπολογισμός  της  προσδοκίας  εισπράξεων  και  των
επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Στις 31/12/2020 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανήλθαν στο 
ποσό των 216.423,23€ βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2020 εισπράχθηκαν 48.678,46€ ποσό μικρότερο σε 
σχέση με το έτος 2019. Η διαφορά των δύο ετών είναι αρνητική κατά 12.393,58€, άρα πρέπει να 
δεχθούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Ύδρευσης – Αποχέτευσης  για το έτος 2021 θα ανέλθουν 
στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2019, ποσό 61.072,04€.

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2021 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/20 216.423,23
   Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2021        -   61.072,04

 ΚΑΕ 85  155.351,19

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2021 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 
προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2021              61.072,04
προς εισπρακτέα υπόλοιπα     216.423,23

και διαμορφώνεται στο 28,22%.

Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Στις 31/12/2020 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 
ανήλθαν στο ποσό των 14.798,79€ βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2019 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2020

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα

έτη

61.072,04 48.678,46

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2019 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2020

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα

έτη

603,15 237,28



Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2020 εισπράχθηκαν 237,28€ ενώ το 2019  ποσό 
603,15. Η διαφορά των δύο ετών είναι αρνητική. Θεωρούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  για το έτος 2021 θα ανέλθουν στο ποσό των 603,15€.

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2021 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/20 14.798,79
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2021  -   603,15
                            ΚΑΕ 85 14.195,64

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2021 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του 
ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2021                    603,15
προς εισπρακτέα υπόλοιπα     14.798,79

και διαμορφώνεται στο 4,08%.

Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

3211.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού 5.946,69 8.852,10 14.798,79

3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης 183.891,44 -12.713,85 171.177,59

3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης 21.024,08 724,83 21.748,91

3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης 725,00 0,00 725,00

3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης 14.226,48 -867,26 13.359,22

3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης 9.026,41 386,10 9.412,51

3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 463,50 1.120,21 1.583,71

3218.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
εστιατορίων κτλ

13.037,74 -859,34 12.178,40

3218.0002 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 1.646,23 0,00 1.646,23

3219.0002 Έσοδα από την χρήση σφαγείων 2.872,78 -1.900,00 972,78

3219.0003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 10.394,67 0,00 10.394,67

3219.0004 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 58.133,21 0,00 58.133,21



3219.0005 Έσοδα από νεκροταφεία 7.328,70 -1.741,24 5.587,46

3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ Σφαγείων 743,81 -428,12 315,69

3219.0007 Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 11.000,00 -224,63 10.775,37

3219.0008 Λοιπά τακτικά έσοδα 84.166,48 -9.920,00 74.246,48
3219.0009 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 368,91 -30,00 338,91
3219.0010 ΦΠΑ Υδρευσης  Αποχέτευσης 29.994,20 -1.204,36 28.789,84
3221.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ 23.544,68 -1.169,21 22.375,47
3221.0002 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 5.501,61 0,00 5.501,61
3221.0003 Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου 9.280,84 0,00 9.280,84
3221.0004 Πρόστιμα 2% 4.021,52 -118,04 3.903,48

3221.0005 Πρόστιμο λατομείων 14.673,42 -7.946,06 6.727,36

3221.0006 Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων

224,51 0,00 224,51

3221.0007 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της
απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 2.108,00 0,00 2.108,00

3221.0008 Πρόστιμο για παραβάσεις καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος 6.499,45 -668,17 5.831,28

3222.0002
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το
έργο «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο

πολιτιστικών εκδηλώσεων»
52.080,00 0,00 52.080,00

3222.0003 Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την
πράξη «Εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας » 0,00 9.920,00 9.920,00

ΣΥΝΟΛΟ 572.924,36 -18.787,04 554.137,32

Η διαμόρφωση του ΚΑΕ 85 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

00.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων 289.433,54 -15.177,34 274.256,20

20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων καθαριότητας 5.335,17 8.860,47 14.195,64

25.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων ύδρευσης 167.821,37 -12.470,18 155.351,19

ΣΥΝΟΛΟ 462.590,08 -18.787,05 443.803,03

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σύμφωνα με τα βιβλία του Δήμου και τα extrait των τραπεζών, το χρηματικό υπόλοιπο στις 
31/12/2020 ανέρχεται στο ποσό των 1.743.461,98€. Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ 51 ως εξής:



Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ

77.819,11 -40.333,26 37.485,85

5113.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

(Ύδρευση-Αποχέτευση)
247.603,93 18.162,14 265.766,07

5113.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

(Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)
14.351,93 12.001,36 26.353,29

5119.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά

έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
δήμου

104.000,00 -55.983,00 48.017,00

5121.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ

141.096,42 47.875,31 188.971,73

5122.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

(ΣΑΤΑ).

508.039,95 32.174,10 540.214,05

5122.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις

προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Υπ.
δωρεάς ασθενοφόρου)

2.079,76 2.549,52 4.629,28

5123.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη  δαπανών
(πυροπροστασίας)

24.729,19 0,00 24.729,19

5123.0004
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών
(covid)

43.023,41 2.518,50 45.541,91

5124.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)
18.540,71 8.532,72 27.073,43

5124.0004
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (παιδ. Χαρές)
1.152,14 2.581,66 3.733,80

5124.0005
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (επενδυτικές δαπάνες)
67.600,00 15,87 67.615,87

5129.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει

δαπανών του δήμου
562.694,83 -99.364,32 463.330,51

ΣΥΝΟΛΟ 1.812.731,38 -69.269,40 1.743.461,98



Το σύνολο των απλήρωτων δαπανών στο τέλος του έτους 2020 ανέρχεται στο ποσό των 255.066,13€ και 
ισούται με τις εγγραφές στους ΚΑΕ 5111,5121 και 5113 όπως αναλύονται  παρακάτω. Η συνολική μείωση 
των ΚΑΕ 81 ανέρχεται στις 3.283,76€ και από 258.349,89 διαμορφώθηκε σε 255.066,13€

1. Ο ΚΑΕ 5111.0001 ποσό 37.485,85€ χρηματοδοτεί τακτικές δαπάνες ΠΟΕ  όπως παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

00.8111
Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού 4.301,28 -1.172,23 3.129,05

00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων
και τρίτων 7.565,00 -12,50 7.552,50

00.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων 2.635,51 -1.789,19 846,32

00.8114 Φόροι - Τέλη 24.528,79 -14.194,35 10.334,44
00.8115 Διάφορα έξοδα 1.118,21 1.754,87 2.873,08

10.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 200,00 -128,90 71,10

10.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 1.728,19 1.007,03 2.735,22

15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 1.000,00 -7,05 992,95

30.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 200,00 -121,60 78,40

30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 5.093,76 142,65 5.236,41

30.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 6.610,00 -4.302,91 2.307,09

45.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 1.200,00 -189,08 1.010,92

70.8115 Διάφορα έξοδα 500,00 -500,00 0,00

70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας παγίων

0,00 318,37 318,37

ΣΥΝΟΛΟ 56.680,74 -19.194,89 37.485,85

2. Ο ΚΑΕ 5121.0001  ποσό 188.971,73€ χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ προερχόμενες 
από έκτακτα έσοδα όπως αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

00.8117 Λοιπά έξοδα 11.041,38 -89,79 10.951,59

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 4.206,50 10.726,08 14.932,58



10.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών

έργων και προμήθειες
παγίων

55,00 14.211,57 14.266,57

15.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

5.734,44 7.606,40 13.340,84

15.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων 0,00 1.881,72 1.881,72

15.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών

έργων και προμήθειες
παγίων

0,00 3.972,96 3.972,96

15.8122 Έργα 10.600,61 -10.600,61 0,00

30.8112
Αμοιβές αιρετών αρχόντων

και τρίτων 9.920,00 0,00 9.920,00

30.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 650,00 650,00

30.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
1.935,49 796,97 2.732,46

35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 1.103,60 551,80 1.655,40

45.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
800,00 688,00 1.488,00

60.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 4.000,00 -900,46 3.099,54

60.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

600,00 -482,50 117,50

60.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 290,00 -120,87 169,13

61.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
7.500,00 -149,65 7.350,35

62.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
100.347,77 27,00 100.374,77

70.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων 2.500,00 -1.730,17 769,83

70.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων

1.600,00 -301,47 1.298,53

Σύνολο 162.234,79 26.736,98 188.971,77



3) Ο ΚΑΕ 5113.0001 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης. Έχει αυξηθεί κατά 18.162,14€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 265.766,07€ εκ των οποίων 
ποσό 14.803,21€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ της υπηρεσίας. 
Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά 
στο κεφάλαιο που αφορά στην υπηρεσία αυτή.

4) Ο ΚΑΕ 5113.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Έχει αυξηθεί κατά 12.001,36€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 
26.353,29€ εκ των οποίων ποσό 13.805,30€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ της υπηρεσίας. 
Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά 
στο κεφάλαιο που αφορά στην υπηρεσία αυτή

5)  Ο ΚΑΕ 5122.0001 αφορά στο χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από την αδιάθετη ΣΑΤΑ.   Η αύξηση 
του ΚΑΕ είναι της τάξης των 32.174,10€.  Οι επενδυτικές δαπάνες αυξάνονται  ισόποσα:

Κ.Α.Ε.
Περιγραφή

Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένο

ς Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφω
ση

30.7326.0001

Αποπεράτωση
λιθόστρωσης
μονοπατιού
Βενιαμίν -

νεκροταφείο

1.000,00 25.000,00 25.000,00

Ποσό 1.000,00 ήδη
εγγεγραμμένο στον
π/υ. Αυξάνεται κατά

24.000,00 και
χρηματοδοτείται εξ
ολοκλήρου από τον

5122

30.7333.0004

Εργασίες
βελτίωσης

δημοτικής οδού
Σωρός - Σπαθί

(συνεχ)

19.054,48 -10.430,48 8.624,00

64.7332.0001

Εργασίες
βελτίωσης
Πλατείας
Ιουλίδας

25.570,87 -15,87 25.555,00

Σύνολο κωδικού
74.400,00. Το

υπόλοιπο ποσό από
ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ

30.7332.0003

Διαμόρφωση
άλσους

Ιουλίδας σε
χώρο

πολιτιστικών
δράσεων

7.086,00 -1.200,00 5.886,00

Σύνολο κωδικού
74.400,00. Το

υπόλοιπο ποσό από
Πράσινο Ταμείο

(52.080,00) και ΣΑΤΑ
1311 (16.434,00)

30.7332.0001
Ανάπλαση

πλατείας Κάτω
Μεριάς (συνεχ)

43.815,19 12.800,00 56.615,19

25.7312.0024

Κατασκευή
ιδιωτικών

συνδέσεων
δικτύου

αποχέτευσης
Κορησσίας Δ.
Κέας  (συνεχ)

12.599,22 -571,22 12.028,00



30.7333.0005

Βελτίωση
βατότητας και

απορροών
όμβριων

δημοτικής
οδοποιίας

(συνεχ 2019-20)

56.855,00 -27.479,30 29.375,70

30.7323.0003

Κατασκευή
τοίχων

αντιστήριξης
οδοποιίας

(συνεχ)

9.652,00 0,80 9.652,80

30.7411.0002

Επικαιροποίηση
και

συμπλήρωση
της μελέτης για

την επισκευή
του Ρεδιαδείου

κτιρίου
οικισμού
Ιουλίδας
(συνεχ)

49.600,00 3.732,40 53.332,40

Σύνολο κωδικού
53.332,40. Το

υπόλοιπο ποσό
49.600,00 από το

ΤΠ&Δ

15.7413.0002

Μελέτη για την
κατασκευή
γηπέδου

ποδοσφαίρου
11Χ11 (συνεχ)

30.440,00 29.744,79 60.184,79
Το ποσό των

30.440,00 από το
ΤΠ&Δ

25.7412.0010
Μελέτη δικτύου
αποχέτευσης Ν.

Κέας
142.237,31 -116.867,31 25.370,00

Διαμόρφωση
κωδικού σε 0,00. Το
ποσό των 25.370,00

αφορά πόρους
υπηρ. ύδρευσης

25.7412.0017

Μελέτη δικτύου
συλλογής και
μεταφοράς
ακαθάρτων

Οτζιά και
Ιουλίδας

0,00 61.200,00 61.200,00

Διαμόρφωση
κωδικού σε

86.570,00. Το ποσό
των 25.370,00 από

πόρους υπηρ.
ύδρευσης

25.7413.0018

Τοπογραφική
υψομετρική

αποτύπωση για
τη δημιουργία
του αναγκαίου

υποβάθρου
εκπόνησης

υδραυλικών
μελετών

10.406,18 -10.406,18 0,00

25.7412.0011 Υδραυλική
μελέτη έργων

εξωτερικού
υδραγωγείου
και βελτίωση
συστήματος

υδροδότησης
οικισμών

24.404,44 -174,44 24.230,00 Διαμόρφωση
κωδικού σε 0,00. Το
ποσό των 24.230,00

αφορά πόρους
υπηρ. ύδρευσης



Κορησσίας και
Οτζιά

25.7412.0012

Η/Μ μελέτη
αντλιοστασίων

για τα έργα
εξωτερικού

υδραγωγείου
και τη βελτίωση
του συστήματος

υδροδότησης
των οικισμών
Κορησσίας και

Οτζιά

9.982,58 -9.982,58 0,00

25.7412.0013

Υδραυλική
μελέτη

αντικατάστασης
αγωγών από
αμίαντο και
αναβάθμιση
των δικτύων
των οικισμών
Κορησσίας,

Γιαλισκαρίου
και Βουρκαρίου

16.896,04 -16.896,04 0,00

25.7412.0014

Μελέτες
Περιβαλλοντική
ς αδειοδότησης

έργων
εξωτερικού

υδραγωγείου
και βελτίωση

του συστήματος
υδροδότησης
της ευρύτερης

περιοχής
Κορησσίας και

Οτζιά

8.148,96 -8.148,96 0,00

25.7412.0018

Μελέτη έργων
εξωτερικού

υδραγωγείου
και βελτίωσης

του συστήματος
υδροδότησης
της ευρύτερης

περιοχής
Κορησσίας -

Οτζιά

0,00 33.568,49 44.278,49

Σύνολο κωδικού
44.278,49. Το ποσό
των 10.710,00 από

πόρους υπηρ.
ύδρευσης

15.7133 Έπιπλα σκεύη 0,00 5.000,00 5.000,00

30.7135.0002

Προμήθεια
σκίαστρων για
τις δημοτικές

παραλίες

3.000,00 10.000,00 13.000,00

30.7135.0004
Προμήθεια
παγκακιών 7.000,00 7.000,00 14.000,00

30.7135.0016 Προμήθεια - 9.800,00 - Σύνολο κωδικού



μπαρών
ασφαλείας και

ειδών
διαγράμμισης

για τους
δρόμους

15.000,00 ήδη
εγγεγραμμένο στον

π/υ (ίδιοι πόροι)
χρηματοδοτείται

πλέον από τον 5122
το ποσό των

9.800,00

70.7135.0006
Προμήθεια
εξοπλισμού

WiFi
500,00 11.500,00 12.000,00

Το αρχικό ποσό των
500,00 από ίδιους

πόρους

15.7135.0010 Προμήθεια
ταρτάν στίβου 0,00 10.000,00 10.000,00

30.7323.0004

Κατασκευή
τεχνικών

απορροής
όμβριων

- 15.000,00 -

Σύνολο κωδικού
15.000,00 ήδη

εγγεγραμμένο στον
π/υ (έσοδο 1311)
χρηματοδοτείται

πλέον από τον 5122

32.174,10

6)  Ο ΚΑΕ 5122.0002 αφορά στο υπόλοιπο της δωρεάς για την αγορά ασθενοφόρου.   

Η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου κατά 2.549,52€ χρηματοδοτεί τον ήδη εγγεγραμμένο κωδικό 
15.6473.0003 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών πρόνοιας» μειώνοντας ισόποσα 
την χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.

7) Ο ΚΑΕ 5123.0004 αυξήθηκε κατά 2.518,50€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής προκειμένου να 
απορροφηθεί η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Διαμόρφωση

15.6041.0002
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου

χρόνου (covid) 4.000,00 2.518,50 6.518,50

Ο κωδικός ενισχύεται επιπλέον και από ίδιους πόρους

8)  Ο ΚΑΕ 5124.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από την δράση «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας» και 
αυξήθηκε  κατά 8.532,72€. 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου
Κοινότητας 29.917,00 3.303,93 33.220,93

60.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου
Κοινότητας

7.422,24 1.000,00 8.422,24

60.6073.0001
Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου

Κοινότητας 300,00 500,00 800,00

60.6222.0001
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία

τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας 800,00 200,00 1.000,00



60.6274.0002 Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ
2020) 1.845,68 528,79 2.374,47

60.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου

Κοινότητας

500,00 1.000,00 1.500,00

60.6473.0001 Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας 500,00 500,00 1.000,00

60.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου
Κοινότητας 500,00 500,00 1.000,00

60.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου
Κοινότητας

364,00 500,00 864,00

60.7133.0001 Έπιπλα - σκεύη Κέντρου Κοινότητας 0,00 500,00 500,00
ΣΥΝΟΛΟ 42.148,92 8.532,72 50.681,64

9)  Ο ΚΑΕ 5124.0004  αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από το έργο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (παιδ. Χαρές)» που αυξάνεται κατά 2.581,66€. 

Η αντίστοιχη δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον κωδικό 60.7135.0003 «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) συνεχ 2019» με πίστωση 73.258,58€ εκ 
των οποίων ποσό 36.794,17€ χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους. Η αύξηση του ειδικευμένου 
χρηματικού υπολοίπου αντικαθιστά ισόποση πίστωση από ίδιους πόρους και η συνολική εγγεγραμμένη 
πίστωση παραμένει σταθερή.

10) Ο ΚΑΕ 5124.0005  αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από το έργο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (επενδυτικές δαπάνες)» που αυξάνεται κατά 15,87€.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

64.7332.0001 Εργασίες βελτίωσης Πλατείας
Ιουλίδας 48.829,13 15,87 48.845,00

Σύνολο κωδικού 74.400,00. Το υπόλοιπο ποσό 25.555,00 από κωδικό 5122.0001 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1)  Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Με την 22848/26-3-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ), 
αποδόθηκαν στου δικαιούχους Δήμους πιστώσεις που θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές 
ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες 
τους. Για τον Δήμο Κέας το ποσό αυτό ήταν 23.100,00€. Η ΟΕ Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση με 
την 45/2021 απόφασή της. (ΑΔΑ:Ψ5ΞΨΩΕΔ-Σ7Ι). 

 

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1219.0004
Επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων

και επιτακτικών αναγκών λόγω
εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19

0,00 23.100,00 23.100,00



Από την επιχορήγηση αυτή θα καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες.

2)  Επιχορήγηση για την προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Με την 84787/3-12-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Φ6Ω46ΜΤΛ6-ΟΔΒ), εντάχθηκε η
πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 
σχολικές μονάδες» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.  Η ΟΕ Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την 
214/2020 απόφασή της. (ΑΔΑ:ΨΑΝΓΩΕΔ-ΚΣΓ). 

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1322.0014

Επιχορήγηση για την προμήθεια (4)
τεσσάρων προκατασκευασμένων

χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

0,00 12.400,00 12.400,00

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

60.7135.0006

Προμήθεια (4) τεσσάρων
προκατασκευασμένων χώρων
υγιεινής για την εξυπηρέτηση

ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

0,00 14.400,00 14.400,00

Το ποσό των
2.000,00 από
ίδιους πόρους

3)  Επιχορήγηση για την πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κέας».

Στην ΣΑΕ 0671_2021 (ΑΔΑ: 605Α46ΜΤΛΡ-993)  είναι  εγγεγραμμένη η  πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής
εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας». Η χρηματοδότηση για το 2021
εγγράφεται ως εξής:

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

1328.0008

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την
πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής

εφαρμογής για την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας»

10.000,00 40.950,00 50.950,00

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

61.7134.0001

Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής
για την ανάδειξη της

πολιτιστικής κληρονομιάς της
Κέας

40.000,00 10.950,00 50.950,00



Η χρηματοδότηση της διαφοράς των 30.000,00€  του εσόδου στον αρχικό προϋπολογισμό από την 
εγγεγραμμένη δαπάνη προέρχονταν από ίδιους πόρους. Με την έγκριση της κατανομής για το 2021, 
οι ίδιοι πόροι επιστρέφουν στο αποθεματικό για να διατεθούν σε άλλες δαπάνες. 

4) Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού

Με την 2867/12-2-2021 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Κέας για την 
δημιουργία «Τμήματος Παιδικής Φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπιών»  ποσού 50.000,00 €. Η ΟΕ  
Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την 61/2021 απόφασή της. 
Από την επιχορήγηση αυτή θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες.

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

1329.0005 Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την
δημιουργία παιδικού σταθμού

0,00 50.000,00 50.000,00

Κ.Α.Ε.
Δαπάνης Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

00.6737.0004 Προγραμματική σύμβαση για την
πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού» 0,00 50.000,00 50.000,00

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάστηκε ήδη
στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Τα έσοδα της υπηρεσίας 
επαναλαμβάνονται .

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχική
Πίστωση ΑΥΞΗΣΗ Τελική

Διαμόρφωση

3211.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.946,69 8.852,10 14.798,79

3219.0007
Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

11.000,00 -224,63 10.775,37

5113.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη

ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-
Ηλεκτροφωτισμός)

14.351,93 12.001,36 26.353,29

31.298,62 20.628,83 51.927,45



Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχική
Πίστωση

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Τελική
Διαμόρφωση

20.6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

95.300,00 -19.380,00 75.920,00

20.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)

25.260,00 -5.260,00 20.000,00

20.6041.0001 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ καθαριότητας 34.060,00 3.990,00 38.050,00
20.6041.0002 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ηλεκτρολόγου 10.060,00 700,00 10.760,00

20.6041.0003 Τακτικές αποδοχές μακροχρόνια
ανέργων ΟΑΕΔ (25%)

0,00 5.250,00 5.250,00

20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 28.500,00 -4.140,00 24.360,00

20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
καθαριότητας

7.860,00 2.700,00 10.560,00

20.6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές μακροχρόνια
ανέργων ΟΑΕΔ (25%) 0,00 2.520,00 2.520,00

20.6063.0001 Παροχή γάλακτος στο προσωπικό
καθαριότητας 3.350,00 1.551,43 4.901,43

20.6261.0002
Συντήρηση και επισκευή

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ
2021-22

4.000,00 3.155,42 7.155,42

20.6263.0004 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
απορριμματοφόρων (συνεχ 2019) 100,00 94,00 194,00

20.6263.0005 Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων (συνεχ 2019) 1.900,00 29,60 1.929,60

20.6263.0006 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
απορριμματοφόρων 2021-22 900,00 -310,00 590,00

20.6263.0008 Έκτακτες επισκευές
απορριμματοφόρων

0,00 2.500,00 2.500,00

20.6641.0009
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020-

21
14.000,00 12.256,34 26.256,34

20.6671.0004 Προμήθεια ελαστικών
απορριμματοφόρων (συνεχ 2019)

450,00 750,02 1.200,02

20.6671.0005
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων

(συνεχ 2019)
4.579,00 2,25 4.581,25

20.6671.0006 Προμήθεια ελαστικών
απορριμματοφόρων 2021-22 6.000,00 3.000,00 9.000,00

20.6671.0008 Ανταλλακτικά για έκτακτες βλάβες
απορριμματοφόρων 0,00 2.500,00 2.500,00

20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.926,00 -561,72 5.364,28

20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων

2.020,00 -1.400,74 619,26

20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.500,00 -1.695,84 3.804,16

20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων 500,00 3.517,60 4.017,60

20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης 5.335,17 8.860,47 14.195,64



εισπρακτέων υπολοίπων
καθαριότητας

255.600,17 20.628,83 276.229,00

2.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρουσιάστηκε ήδη στην 
Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Τα έσοδα της υπηρεσίας 
επαναλαμβάνονται .

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αύξηση Τελική
Διαμόρφωση

3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη
ύδρευσης

183.891,44 -12.713,85 171.177,59

3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
ύδρευσης

21.024,08 724,83 21.748,91

3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά
τέλη ύδρευσης 725,00 0,00 725,00

3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη
αποχέτευσης 14.226,48 -867,26 13.359,22

3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
αποχέτευσης 9.026,41 386,10 9.412,51

5113.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών (Ύδρευση-

Αποχέτευση)

247.603,93 18.162,14 265.766,07

476.497,34 5.691,96 482.189,30

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης που 
αναμορφώνονται

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αύξηση

Τελική
Διαμόρφωση

25.6041.0002 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ
υδραυλικού 6.830,00 -6.830,00 0,00

25.6054.0002
Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

υδραυλικού
2.000,00 -2.000,00 0,00

25.6063.0002 Παροχή γάλακτος στο
εργατοτεχνικό προσωπικό 600,00 53,52 653,52

25.6117.0003

Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης για την

προέγκριση δημοπράτησης
του έργου «Δίκτυα
αποχέτευσης  και

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας
και διάθεσης λυμάτων »

2.488,00 -2.488,00 0,00



25.6117.0004

Σύμβουλος για την σύνταξη
πλήρη φακέλου μελέτης για

την «Επέκταση δικτύου
αποχέτευσης»

0,00 13.487,93 13.487,93

25.6264.0008
Συντήρηση και επισκευή

αυτόματων πωλητών νερού
(συνεχ 2020)

3.084,50 1.875,50 4.960,00

25.6264.0009 Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 2.000,00 5.000,00

25.6264.0010
Συντήρηση και επισκευή

μονάδας αφαλάτωσης (συνεχ
2020)

1.612,00 248,00 1.860,00

25.6275.0001
Καθαρισμός δεξαμενών

ύδρευσης 6.000,00 7.997,62 13.997,62

25.6275.0002
Καθαρισμός φρεατίων

αποχέτευσης 0,00 5.000,00 5.000,00

25.6275.0004
Εξυγίανση και καθαρισμός

πηγών 7.000,00 3.000,00 10.000,00

25.6277.0003
Δαπάνη αποξήλωσης και
μεταφοράς βιολογικού

καθαρισμού
0,00 9.920,00 9.920,00

25.6279.0010 Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου
νερού 372,00 533,20 905,20

25.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 8.000,00 4.000,00 12.000,00

25.7131.0001 Προμήθεια αντλιών
ύδρευσης - αποχέτευσης 7.500,00 8.000,00 15.500,00

25.7135.0003 Λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 -1.000,00 3.000,00

25.7135.0008 Προμήθεια υδρομετρητών 2.488,00 -1.430,48 1.057,52

25.7412.0010 Μελέτη δικτύου
αποχέτευσης Ν. Κέας

25.370,00 -25.370,00 0,00
Μείωση

116.867,31 από
5122.0001

25.7412.0017
Μελέτη δικτύου συλλογής
και μεταφοράς ακαθάρτων

Οτζιά και Ιουλίδας
0,00 25.370,00 25.370,00 Αύξηση 61.200,00

από 5122.0001

25.7412.0011 Υδραυλική μελέτη έργων
εξωτερικού υδραγωγείου και

βελτίωση συστήματος
υδροδότησης οικισμών

Κορησσίας και Οτζιά

24.230,00 -24.230,00 0,00

Μείωση 174,44
από 5122.0001

25.7412.0018 Μελέτη έργων εξωτερικού
υδραγωγείου και βελτίωσης

του συστήματος
υδροδότησης της ευρύτερης
περιοχής Κορησσίας - Οτζιά

0,00 10.710,00 10.710,00

Αύξηση 33.568,49
από 5122.0001

25.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 4.909,00 -383,76 4.525,24

25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

10.500,00 -8.289,61 2.210,39



25.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 7.079,36 988,22 8.067,58

25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων

3.000,00 -3.000,00 0,00

25.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

ύδρευσης

167.821,37 -12.470,18 155.351,19

297.884,23 5.691,96 303.576,19

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύμφωνα με την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αλλάζουμε την πηγή χρηματοδότησης και
αναμορφώνουμε τους παρακάτω ΚΑΕ.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός Π/
Υ

Αναμόρφωση /
Αλλαγή

χρηματοδότησης

Τελική
Διαμόρφωση ΧΡΗΜ/ΣΗ

30.7326.0001

Αποπεράτωση
(αποκατάσταση
υπάρχοντος και
ολοκλήρωση)

λιθόστρωσης μονοπατιού
Βενιαμίν - νεκροταφείο

- -1.000,00 -

Αλλαγή
χρηματοδότησης

από έσοδο 1311 σε
έσοδο 5122.0001

30.7332.0003
Διαμόρφωση άλσους

Ιουλίδας σε χώρο
πολιτιστικών δράσεων

15.234,00 1.200,00 16.434,00

Αλλαγή
χρηματοδότησης.
Το υπόλοιπο ποσό

από Πράσινο
Ταμείο (52.080,00)

και 5122.0001
(5.886,00)

25.7312.0025 Διάνοιξη γεωτρήσεων 10.000,00 14.800,00 24.800,00
Αύξηση πίστωσης

κωδικού κατά
14.800,00

30.7323.0004
Κατασκευή τεχνικών
απορροής όμβριων

- 15.000,00 -

Αλλαγή
χρηματοδότησης
από έσοδο 1311

θα
χρηματοδοτείται

πλέον από τον
5122.0001

0,00



ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

70.6699.0003
Προμήθεια διαφόρων υλικών για το 
πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο) 5.000,00 -5.000,00 0,00

70.6699.0004
Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας 
εθελοντών πυροσβεστών (πυροπρο) 5.000,00 -2.500,00 2.500,00

70.7135.0002
Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης 
(πυροπρο) 9.129,19 -6.060,00 3.069,19

70.7135.0015
Προμήθεια ψαλιδιού κοπής 
πυροσβεστικής (πυροπρο) 0,00 9.000,00 9.000,00

70.7135.0016

Αυλός εκτόξευσης νερού χαμηλής 
πίεσης & σωλήνες χαμηλής πίεσης 
(πυροπρο) 0,00 1.678,00 1.678,00

70.7135.0017
Ηλεκτροκίνητος Αεροσυμπιεστής 
πλήρωσης φιαλών (πυροπρο) 0,00 2.882,00 2.882,00

19.129,19 0,00 19.129,19

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 13.000,00 5.000,00 18.000,00

00.6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

00.6162.0002 Διαχείριση φωτογραφικού αρχείου
Δήμου Κέας

1.500,00 500,00 2.000,00

00.6421
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση

μετακινούμενων αιρετών
3.000,00 -1.500,00 1.500,00

00.6431.0002 Έντυπα τουριστικής προβολής 3.000,00 -2.000,00 1.000,00

00.6431.0003
Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού

τουριστικής προβολής 5.000,00 -1.500,00 3.500,00

00.6433.0001
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά

δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών

5.000,00 -2.500,00 2.500,00

00.6443.0002 Δαπάνη εορτής Αγ. Χαραλάμπους 1.500,00 -1.382,00 118,00

00.6443.0003 Δαπάνη εορτασμού Πάσχα 3.000,00 -2.500,00 500,00

00.6443.0010 Δαπάνη εορτασμού Χριστουγέννων 5.000,00 -1.500,00 3.500,00



00.6443.0011 Δαπάνη εορτασμού 25ης Μαρτίου 300,00 -300,00 0,00

00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

4.800,00 700,00 5.500,00

00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία

2.000,00 -1.000,00 1.000,00

00.6736.0001
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς

συλλόγους και σωματεία 1.500,00 -500,00 1.000,00

10.6265.0010 Συντήρηση Η/Υ και μηχανών
γραφείου (συνεχ 2020)

4.488,75 1.181,25 5.670,00

10.6266.0020
Συντήρηση εφαρμογής

προγράμματος μισθοδοσίας (συνεχ
2020)

5.177,00 545,60 5.722,60

10.6274.0010 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
(συνεχ 2020) 8.859,26 2.538,19 11.397,45

10.6279.0006
Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας -

απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου
2020

10.000,00 -7.000,00 3.000,00

10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων 6.000,00 -1.000,00 5.000,00

10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 500,00 1.500,00

10.6643.0004 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
και φωτισμό 2021-22 3.000,00 -1.500,00 1.500,00

10.7134.0002 Λογισμικά ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συγκροτημάτων 3.000,00 -2.000,00 1.000,00

15.6041.0002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
ορισμένου χρόνου (covid) 1.481,50 20.931,50 24.931,50

15.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
ορισμένου χρόνου (covid) 1.000,00 6.455,00 7.455,00

15.6117.0002

Σύμβουλος για την υποβολή φακέλου
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

για την πρόσκληση «Ψηφιακή
Σύγκληση »

5.000,00 -5.000,00 0,00

15.6117.0003

Σύμβουλος για την υποβολή φακέλου
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
για την πρόσκληση «Ελλάδα 1821 -

2021»

5.000,00 -5.000,00 0,00

15.6142.0002
Σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού

έργου (άρθρο 19 Ν. 2963/2001)
19.000,00 -473,94 18.526,06

15.6142.0004 Νέα παροχή ρεύματος για το γήπεδο
μπάσκετ Κορησσίας 0,00 1.500,00 1.500,00

15.6142.0005 Μετατόπιση φωτιστικών γηπέδου
μπάσκετ Κορησσίας

0,00 2.200,00 2.200,00



15.6232.0004 Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση
παιδικού σταθμού

16.800,00 -10.800,00 6.000,00

15.6234.0001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

15.6274.0009 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
(συνεχ 2020) 6.644,44 1.903,64 8.548,08

15.6279.0002 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.300,00 500,00 1.800,00

15.6279.0012
Απολύμανση κοινοχρήστων χώρων

για την αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού covid-19

10.000,00 -8.363,91 1.636,09

15.6471.0002 Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις 1.000,00 -1.000,00 0,00

15.6471.0005 Θεατρική παράσταση ομάδας
ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ

1.000,00 -1.000,00 0,00

15.6471.0006 Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή για
την Καρθαία» 10.000,00 -2.000,00 8.000,00

15.6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.000,00 -1.000,00 0,00

15.6472.0004 4o Kea Open Darts Tournament 2021 3.000,00 -3.000,00 0,00

15.6472.0005 Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Cyclades Regata
2021 3.000,00 -3.000,00 0,00

15.6472.0006 Κολυμβητικός Περίπατος «Λάμπρος
Κατσώνης» 1.500,00 -1.500,00 0,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

35.000,00 -18.000,00 17.000,00

15.6681.0001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού
(covid-19)

10.000,00 -10.000,00 0,00

15.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 -1.000,00 2.000,00

15.7135.0012 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
covid

7.023,41 -6.023,14 1.000,27

30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 13.264,98 -6.000,00 7.264,98

30.6063.0002 Παροχή γάλακτος στο εργατοτεχνικό
προσωπικό 600,00 380,29 980,29

30.6117.0003 Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης
έργων της τεχνικής υπηρεσίας του

4.108,07 8.884,35 12.992,42



Δήμου  (συνεχ 2020)

30.6117.0005

Σύμβουλος για την υποβολή φακέλου
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

για την πρόσκληση «Δράσεις
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους »

5.000,00 1.162,00 6.162,00

30.6117.0007
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης

έργων της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου 2021-22

20.550,00 -20.550,00 0,00

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 24.800,00 3.500,00 28.300,00

30.6261.0002 Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων 2.000,00 -2.000,00 0,00

30.6262.0016 Αποκατάσταση μονοπατιών 24.800,00 -13.300,00 11.500,00

30.6262.0020 Παροχή υπηρεσίας για την
αποκατάσταση ξερολιθιών 12.300,00 -7.300,00 5.000,00

30.6263.0004 Έκτακτες επισκευές μεταφορικών
μέσων 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

30.6263.0005 Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2019) 1.000,00 3,60 1.003,60

30.6263.0006 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2019) 100,00 102,40 202,40

30.6263.0010 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
μεταφορικών μέσων 2021-22 800,00 -475,00 325,00

30.6264.0004 Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων (συνεχ 2019) 1.500,00 228,60 1.728,60

30.6264.0005 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2019) 100,00 286,20 386,20

30.6264.0010
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών

λοιπών μηχανημάτων 2021-22 800,00 -575,00 225,00

30.6279.0022 Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό
παραλιών (συνεχ 2020)

18.179,45 -1.533,34 16.646,11

30.6641.0009
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

για κίνηση μεταφορικών μέσων
(συνεχ 2020)

4.000,00 2.309,31 6.309,31

30.6641.0010
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων 2021-

22
6.000,00 -4.000,00 2.000,00

30.6644.0009
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2020)
3.999,69 2.002,58 6.002,27

30.6644.0010 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για λοιπές ανάγκες 2021-22

6.000,00 -4.000,00 2.000,00

30.6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων

5.000,00 -3.500,00 1.500,00



30.6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής
οδικού δικτύου (συνεχ 2020) 32.848,89 800,00 33.648,89

30.6662.0007 Προμήθεια ξυλείας 2.000,00 701,00 2.701,00

30.6662.0008 Λοιπά υλικά 3.000,00 -2.000,00 1.000,00

30.6662.0015
Προμήθεια υλικών διάστρωσης

ασφάλτου 0,00 11.000,00 11.000,00

30.6671.0004
Ανταλλακτικά για έκτακτες επισκευές

μεταφορικών μέσων 1.500,00 -1.000,00 500,00

30.6671.0005 Ανταλλακτικά φορτηγών -
ημιφορτηγών (συνεχ 2019) 2.840,00 3,18 2.843,18

30.6671.0006 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών
μέσων (συνεχ 2019)

1.000,00 690,11 1.690,11

30.6671.0010 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών
μέσων 2021-22 3.300,00 -800,00 2.500,00

30.6672.0004 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
(συνεχ 2019) 3.000,00 24,74 3.024,74

30.6672.0005 Προμήθεια ελαστικών λοιπών
μηχανημάτων (συνεχ2019) 1.000,00 480,09 1.480,09

30.6672.0010 Προμήθεια ελαστικών λοιπών
μηχανημάτων 2021-22 3.000,00 250,00 3.250,00

35.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 500,00 -500,00 0,00

45.6279.0009
Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ

2020) 8.073,00 1.665,78 9.738,78

70.6117.0003
Πιστοποίηση σφαγείου για

πραγματοποίηση σφαγών βιολογικών
προϊόντων

0,00 500,00 500,00

70.6262.0005 Επισκευή και συντήρηση
ελικοδρομίου 5.000,00 -2.000,00 3.000,00

70.6262.0013
Εύρυθμη λειτουργία βιολογικού

καθαρισμού σφαγείου 5.000,00 3.000,00 8.000,00

70.6263.0006
Συντήρηση και επισκευή

πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ
2019)

1.000,00 53,20 1.053,20

70.6263.0007 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
οχημάτων πυρόσβεσης (συνεχ 2020 ) 100,00 350,40 450,40

70.6263.0011 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
οχημάτων πυρόσβεσης 2021-22 400,00 -400,00 0,00



70.6264.0007 Επισκευή και συντήρηση λοιπών
μηχανημάτων σφαγείου 10.000,00 -5.000,00 5.000,00

70.6279.0023 Μυοκτονία και απεντόμωση
σφαγείου (συνεχ 2019)

0,00 1.041,60 1.041,60

70.6279.0025 Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ
Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2020)

5.520,13 1.076,74 6.596,87

70.6279.0027
Μυοκτονία και απεντόμωση

σφαγείου 100,00 1.600,00 1.700,00

70.6414.0006
Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ

σφαγείων (συνεχ 2020) 20.800,00 3.038,26 23.838,26

70.6641.0009
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

για κίνηση μεταφορικών μέσων
(συνεχ 2020)

3.000,00 2.797,66 5.797,66

70.6641.0010
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων 2021-

22
2.000,00 -1.000,00 1.000,00

70.6644.0011 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2020) 2.000,00 2.997,69 4.997,69

70.6644.0012 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για λοιπές ανάγκες 2021-22 3.000,00 -1.500,00 1.500,00

70.6671.0005 Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων (συνεχ 2019) 2.200,00 15,43 2.215,43

70.6671.0006 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
πυρόσβεσης (συνεχ 2019) 500,00 390,02 890,02

70.6671.0010 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
πυρόσβεσης 2021-22 1.000,00 -1.000,00 0,00

516.458,57 -88.985,92 429.991,15

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης

Αρχικό Αποθεματικό 866,56
Αύξηση Εσόδων (+) 273.864,42
Μείωση Εσόδων (-) 235.470,86
Αύξηση Δαπανών (-) 609.994,65
Μείωση Δαπανών (+) 571.503,84
Τελικό Αποθεματικό 769,31
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων” 
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46735/2020
3.  Την υπ' αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΨΩΕΔ-Υ72) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2021
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021, για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  62/2021
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Θέμα 12ο   : Διαγραφές οφειλών πολιτών που αφορούν σε τέλη ύδρευσης, τέλη αποχέτευσης,
τέλη κοιμητηρίων, πρόστιμα ΚΟΚ κλπ.  που βεβαιώθηκαν από παραδρομή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν 3463/2006 οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους
Δήμους δύναται να διαγραφούν είτε ολόκληρες είτε εν μέρει εφόσον:

α) οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν
την κληρονομιά.

β) οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα
αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.

γ) οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες που
έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα και

δ)  η  εγγραφή  στους  οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  δημοτικών  ή  κοινοτικών  φόρων,
τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  έγινε  κατά  τρόπο  προφανώς  λανθασμένο  ως  προς  τη
φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή
για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του
Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών
και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κατά την
σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης,  αποχέτευσης  κλπ,  διαπιστώθηκε  από  το  τμήμα  εσόδων
λανθασμένη χρέωση του εν λόγω τέλους στις  παρακάτω περιπτώσεις:

1. ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (κωδικός  οφειλέτη  9753).  Με  την  με  αρ.
πρωτ. 5932/30-11-2020 αίτησή της ζητά να γίνει διαγραφή ποσού 47,12€ τελών ύδρευσης
του ΧΚ: 5248/27-10-2020 με αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 18/27-10-2020 για την περίοδο
12/2019-5/2020 και για το υπ' αριθμ. 21339885 υδρόμετρο, διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία
λανθασμένη  καταχώρηση  των  ενδείξεων  του  υδρομέτρου  και  επομένως  λανθασμένη
βεβαίωση  του  ποσού  από  την  υπηρεσία  (κατανάλωση  29  κυβ).  Σύμφωνα  με  την
καταχώρηση των σωστών ενδείξεων η κατανάλωση για την παραπάνω περίοδο ήταν  17
κυβ.  και  η  χρέωση  διαμορφώνεται  στο  ποσό  των  35,83€  οπότε  προτείνεται  να  γίνει
διαγραφή της  χρέωσης 47,12€ για την περίοδο 12/2019-5/2020 που είχε βεβαιωθεί  (αρ.
Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 18/27-10-2020) και να γίνει επαναβεβαίωση του ορθού ποσού
35,83€.  

2. ΧΑΣΤΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ΜΙΧ  ως  κληρ/μος  του  ΧΑΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛ  του   ΙΩΑΝ.
(κωδικός οφειλέτη 10781). Με την με αρ. πρωτ. 5943/1-12-2020 αίτησή του ζητά να γίνει
διαγραφή ποσού  38,85€ τελών ύδρευσης του ΧΚ: 5248/27-10-2020 με αριθμό ταμειακής
βεβαίωσης 18/27-10-2020 για την περίοδο 12/2019-5/2020 και για το υπ'  αριθμ. 013660
υδρόμετρο, διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία λανθασμένη χρέωση παγίου αποχέτευσης ενώ
το ακίνητο δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού. Σύμφωνα με την
ορθή  έκδοση  του  λογ/μού  η  χρέωση  διαμορφώνεται  στο  ποσό  των  32,65€   οπότε
προτείνεται να γίνει διαγραφή της χρέωσης 38,85€ για την περίοδο 12/2019-5/2020 που είχε
βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 18/27-10-2020) και να γίνει επαναβεβαίωση
του ορθού ποσού 32,65€.  

3. ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (κωδικός οφειλέτη 13309). Με την με αρ.
πρωτ. 6118/10-12-2020 αίτησή του ζητά να γίνει διαγραφή ποσού 586,57€ τελών ύδρευσης
του ΧΚ: 5248/27-10-2020 με αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 18/27-10-2020 για την περίοδο
12/2019-5/2020 και για το υπ' αριθμ. 020977 υδρόμετρο, διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία
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λανθασμένη  καταχώρηση  των  ενδείξεων  του  υδρομέτρου  και  επομένως  λανθασμένη
βεβαίωση  του  ποσού  από  την  υπηρεσία  (κατανάλωση  229  κυβ).  Σύμφωνα  με  την
καταχώρηση των σωστών ενδείξεων η κατανάλωση για την παραπάνω περίοδο ήταν 208
κυβ.  και  η  χρέωση  διαμορφώνεται  στο  ποσό  των  396,73€  οπότε  προτείνεται  να  γίνει
διαγραφή της χρέωσης 586,57€ για την περίοδο 12/2019-5/2020 που είχε βεβαιωθεί (αρ.
Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 18/27-10-2020) και να γίνει επαναβεβαίωση του ορθού ποσού
396,73€.  

4. ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ του ΔΗΜ (κωδικός οφειλέτη 13272). Με την με αρ. πρωτ.
3133/7-7-2020 αίτησή του ζητά να γίνει διαγραφή ποσού  2440,44€ τελών ύδρευσης του
ΧΚ: 1712/27-4-2020 με αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 5/27-4-2020 για την περίοδο 6/2019-
11/2019 και ποσού 70,27€ τελών ύδρευσης του ΧΚ: 5248/27-10-2020 με αριθμό ταμειακής
βεβαίωσης 18/27-10-2020 για την περίοδο 12/2019-5/2020  και για το υπ' αριθμ. 121505
υδρόμετρο, διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία λανθασμένη καταχώρηση των ενδείξεων του
υδρομέτρου  και  επομένως  λανθασμένη  βεβαίωση  του  ποσού  από  την  υπηρεσία
(κατανάλωση 431 κυβ και 38 κυβ αντίστοιχα). Σύμφωνα με την καταχώρηση των σωστών
ενδείξεων η κατανάλωση για τις παραπάνω περιόδους ήταν 34 κυβ. και 10 κυβ αντίστοιχα
και η χρέωση διαμορφώνεται στο ποσό των 65,61€ και 37,67€ οπότε προτείνεται να γίνει
διαγραφή της χρέωσης 2440,44€ για την περίοδο 6/2019-11/2019 που είχε βεβαιωθεί (αρ.
Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 5/27-4-2020) και 70,27€ για την περίοδο 12/2019-5/2020 που
είχε  βεβαιωθεί  (αρ.  Βεβαίωσης  χρημ.  Καταλόγου  18/27-10-2020)  και  να  γίνει
επαναβεβαίωση των ορθών ποσών 65,61€ και 37,67€.  

5. ΠΑΣΧΑΛΗ  ΑΘΗΝΑ  του  ΛΕΩΝΙΔΑ  (κωδικός  οφειλέτη  13855). Στην  παραπάνω
οφειλέτη έγινε χρέωση παγίου ύδρευσης ποσού 13,64€ για το  υδρομέτρου 013656 για την
περίοδο 12/2019-5/2020  (ΧΚ: 5248/27-10-2020 με αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 18/27-10-
2020) από παραδρομή. Το υδρόμετρο 013656 είναι συνδεδεμένο με ακίνητο της Πασχάλη
Ανδρομάχης  (κωδικός  οφειλέτη  10577)   και  επομένως  για  την  περίοδο 12/2019-5/2020
πρέπει να γίνει διαγραφή της χρέωσης 13,64€ που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ.
Καταλόγου 18/27-10-2020) από την οφειλέτη Πασχάλη Αθηνά (κωδικός οφειλέτη 13855)
και  να  γίνει  βεβαίωση  του  ίδιου  ποσού  στην  Πασχάλη  Ανδρομάχη  (κωδικός  οφειλέτη
10577).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα κάτωθι:

1. ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (κωδικός οφειλέτη 9753), να γίνει διαγραφή 
της χρέωσης 47,12€ για την περίοδο 12/2019-5/2020 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης 
χρημ. Καταλόγου 18/27-10-2020) και να γίνει επαναβεβαίωση του ορθού ποσού 35,83€.  

2. ΧΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧ ως κληρ/μος του ΧΑΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛ του  ΙΩΑΝ. 
(κωδικός οφειλέτη 10781). να γίνει διαγραφή της χρέωσης 38,85€ για την περίοδο 
12/2019-5/2020 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 18/27-10-2020) και 
να γίνει επαναβεβαίωση του ορθού ποσού 32,65€.

3. ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΙΩΑΝΝΗ  (κωδικός  οφειλέτη  13309),  να  γίνει
διαγραφή της χρέωσης  586,57€ για την περίοδο 12/2019-5/2020 που είχε βεβαιωθεί (αρ.
Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 18/27-10-2020) και να γίνει επαναβεβαίωση του ορθού ποσού
396,73€. 
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4. ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ του ΔΗΜ (κωδικός οφειλέτη 13272), να γίνει διαγραφή της
χρέωσης  2440,44€ για  την  περίοδο 6/2019-11/2019 που είχε  βεβαιωθεί  (αρ.  Βεβαίωσης
χρημ.  Καταλόγου  5/27-4-2020) και  70,27€ για  την  περίοδο  12/2019-5/2020  που  είχε
βεβαιωθεί  (αρ. Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 18/27-10-2020) και να γίνει επαναβεβαίωση
των ορθών ποσών 65,61€ και 37,67€.  

5. ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΘΗΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ (κωδικός οφειλέτη 13855), να γίνει διαγραφή της
χρέωσης 13,64€ που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 18/27-10-2020) από
την οφειλέτη Πασχάλη Αθηνά (κωδικός οφειλέτη 13855) και να γίνει βεβαίωση του ίδιου
ποσού στην Πασχάλη Ανδρομάχη (κωδικός οφειλέτη 10577).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 63/2021
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ΘΕΜΑ 13ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία “Καθαρισμός οικισμών Δήμου Κέας”.

                    Το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτρο-
πής τα εξής: 

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

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

συγγραφές  υποχρεώσεων και  τεχνικές  προδιαγραφές)  προμηθειών, για  την  εκτέλεση  των οποίων  δεν

απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από

υπάλληλο της υπηρεσίας  που διαχειρίζεται  την πίστωση,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  να

θεωρούνται  από  τον  προϊστάμενο  της  αντίστοιχης  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Ο.Τ.Α.,

τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των

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

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων». 

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

Προδιαγραφές που  καθορίζουν  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  των  έργων,  των  υπηρεσιών ή  των

αγαθών και συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται  πριν την έναρξη της

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

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

αρχή προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των ορίων του άρθρου 27 στο πλαίσιο

προκήρυξης διαγωνισμού. 

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

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

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

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [..] ε) με την

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και

κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των

δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της,

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
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Σε εκτέλεση των παραπάνω  και σύμφωνα  το άρθρο  61 του ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 178 του Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-19, λήφθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ.

36/2021 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 
Α. Να  Εγκρίνετε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  παροχής  υπηρεσίας  καθαριότητας:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  2021  -  2022»,  προϋπολογισμού  49.645,04 ευρώ  (με  το  ΦΠΑ),  όπως  αυτές
περιγράφονται στην με αριθμό 1623/22.04.2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Β. Να Εγκρίνετε την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ 2021 - 2022» με συνοπτικό διαγωνισμό.
Γ. Να καθορίσετε  τους όρους του  συνοπτικού  διαγωνισμού για  την  παροχή υπηρεσίας  καθαριότητας:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 -  2022»,  σύμφωνα με την αναλυτική  διακήρυξη της με
αριθμό 1623/22.04.2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος του
Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσιών  καθαρισμού  των  κοινόχρηστων  χώρων  (δρόμοι,
πλατείες κ.λπ.) των κάτωθι Οικισμών:

 Οικισμός Ιουλίδας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 120 στρ.
 Οικισμός Κορησσίας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 150 στρ.
 Οικισμός  Βουρκαρίου  -  μέχρι  και  την  εκκλησία  των  Αγ.  Αναργύρων,  ο  οποίος  είναι  συνολ.

επιφάνειας περίπου 37 στρ.
με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας τους. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την υπογραφή σύμβασης και για ένα χρόνο (δυνητικά από την 1η
Ιουνίου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2022) και θα αφορά σε: καθάρισμα χόρτων, απομάκρυνση όλων των
απορριμμάτων  από  τους  δρόμους,  καθαρισμό  κοινόχρηστων  χώρων,  αποκομιδή  απορριμμάτων  από
κάδους (καλαθάκια κοινόχρηστων χώρων) και ασβέστωμα των παραδοσιακών πλακόστρωτων, με σκοπό τη
συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας του οικισμού και της υγείας των κατοίκων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες, που θα εκτελεστούν και στους τρεις (3) Οικισμούς είναι: 
 Καθαρισμός-σκούπισμα (δρόμοι,  πλατείες,  μνημεία,  παιδικές  χαρές)  από  πάσης  φύσεως  υλικά

(απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώματα ζώων και πτηνών),
 Αποψίλωση χόρτων- κλαδονομή, ανάλογα με την περίοδο και την αναγκαιότητα, 
 Ανανέωση χρώματος διαγραμμίσεων (άσπρισμα) όπου υπάρχουν
 Ασβεστόχρωση οδών, ξερολιθιών (τα ασβεστώματα-ασπρίσματα θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο

2021,  πριν  το  Πάσχα  2022  και  τοπικά  πριν  από  εθνικές  ή  τοπικές  εορτές    κατόπιν  γραπτής  ή
τηλεφωνικής-προφορικής εντολής της αναθέτουσας Αρχής).

 Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων από τους δημόσιους χώρους (χαρτιά, πλαστικά, μπουκάλια,
αποτσίγαρα  κ.λπ.).  Ο  ανάδοχος  θα  έχει  την  φροντίδα  για  τη  μεταφορά  και  εναπόθεση  των
απορριμμάτων σε καθορισμένα, από την υπηρεσία του Δήμου, σημεία, από τα οποία θα μεταφερθούν
με ευθύνη του ιδίου με τα χέρια ή με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς (τροχοφόρο όχημα, μουλάρια ή
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γαϊδούρια) σε σημεία εντός του οικισμού, που θα υποδείξει ο Δήμος,  προκειμένου να τα μεταφέρει (ο
Δήμος) στο ΧΥΤΑ.

 Αποκομιδή  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  (καλάθια)  απορριμμάτων με  ταυτόχρονη  αλλαγή
σακούλας και καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά αν απαιτείται,  

 Συχνή  και  επιμελή  καθαριότητα  γύρω  από  τους  κάδους  των  αστικών  απορριμμάτων  (μπλε  και
πράσινοι κάδοι),

 Επιμελή καθαρισμό της δημόσιων τουαλετών που βρίσκονται: 
20. πλησίον του Π.Π. Ιατρείου Κέας (θέση Ροκομένο) 
21. πλησίον του στέγαστρου αναμονής επιβατών στο λιμάνι της Κορησσίας και
22. πλησίον του Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου 

και συγκεκριμένα: α)καθημερινό καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των λεκανών WC, των
καλυμμάτων  και  των  νιπτήρων,   β)καθημερινό  άδειασμα,  καθάρισμα,  πλύσιμο  των  δοχείων
χάρτου,  απορριμμάτων  κτλ.,  και  αλλαγή  σακούλας  αποκομιδής  των  απορριμμάτων-χάρτου,
γ)καθημερινό τοπικό καθάρισμα και πλύσιμο των τοίχων, θυρών, θηκών, χειρολαβών, καθρεπτών
και των πιγκάλ, δ)σάρωση και καθημερινό σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων, ε) συχνό γέμισμα
των θηκών κρεμοσάπουνου ανάλογα με τις ανάγκες. 

Οι  συμβατικές  εργασίες  θα  εκτελούνται  από  τον  ανάδοχο  με  βάση  το  πρόγραμμα  που  παρατίθεται
παρακάτω και πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες κάθε χώρου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 

 Να διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας, χειρωνακτικά
εργαλεία  π.χ.  εργαλεία  που  απαιτούνται  για  τις  εργασίες  αποψίλωσης-κλαδονομής (π.χ.
βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  βενζινοκίνητο  φυσητήρα,  φτυάρια,  πριόνια,  τσάπες,
σκάλες), υλικά  ασπρίσματος-βαψίματος,  σκούπες,  φαράσια,  τσουγκράνα,  χειροκίνητους
συλλέκτες σκουπιδιών, χειραμαξίδια, πλαστικές σακούλες συλλογής απορριμμάτων και λοιπά
αναλώσιμα υλικά. 

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

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

 Να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
πρόληψη  ατυχημάτων,  καθώς  επίσης  και  την  υγεία  και  παροχή  πρώτων  βοηθειών  για  το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου. 

 Να  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση,  όλα  τα  υλικά  και  μέσα  οποιασδήποτε  φύσεως,
περιλαμβανομένης  και  της  ιδιοκτησίας  του  Δήμου.  Σχετικές  διαταγές  της  Υπηρεσίας
εκτελούνται από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή
διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο και  οι  σχετικές  δαπάνες καταλογίζονται
στον ανάδοχο.
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 Να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη όλων των
κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη υπηρεσία
για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του
αναδόχου, επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των
ζημιών, γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι κάτωθι οικισμοί, θα καθαριστούν όλοι με τη συχνότητα και λαμβάνοντας υπόψη το ενδεικτικό το
ημερολόγιο πρόγραμμα που παρατίθενται στους κατωτέρω πίνακες: 

Πίνακας1: Συχνότητα καθαριότητας οικισμών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ
(01/06-30/09/2021 &
01/05- 31/05/2022 &
18/04- 25/04/2022) 

ΜΕΣΑΙΑ
(01/10 - 30/11/2021 &

01/04 - 17/04/2022 & 26 -
30/04/2022)

ΧΑΜΗΛΗ (01/12/2021 -
31.03/2022) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Τμήμα 1: 
ΙΟΥΛΙΔΑ 7 ανά εβδομάδα

5 φορές την εβδομάδα, εκ 
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο και Κυριακή

3 φορές την εβδομάδα, εκ 
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο ή Κυριακή

Τμήμα 2: 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
& ΒΟΥΡΚΑ-
ΡΙ

7 ανά εβδομάδα
5 φορές την εβδομάδα, εκ 
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο και Κυριακή

3 φορές την εβδομάδα, εκ 
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο ή Κυριακή

Πίνακες 2-4: Ημερολόγιο πρόγραμμα καθαρισμού οικισμών
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(01/06-30/09/2021 & 01/05- 31/05/2022 & 18/04- 25/04/2022) 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 7ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙ-
ΔΑ √ √ √ √ √ √ √

Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣ-
ΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√ √ √ √ √ √ √
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ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/10 - 30/11/2021 & 01/04 - 17/04/2022 & 26 - 30/04/2022

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ:ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 5ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙ-
ΔΑ √  √  √ √ √

Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣ-
ΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√  √  √ √ √

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/12/2021 - 31.03/2022) *
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ  & 3ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙ-
ΔΑ  √  √  √  

Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣ-
ΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

 
 

√  
 √  √  

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) 8ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ)

Τα  υλικά  και  εργαλεία  καθαριότητας  (π.χ.  σκούπες,  καρότσια,  πλαστικές  σακούλες  συλλογής
απορριμμάτων,  κ.λπ.)  υλικά  ασπρίσματος-βαψίματος,  εργαλεία  που  απαιτούνται  για  τις  εργασίες
αποψίλωσης-κλαδονομής  (βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  βενζινοκίνητο  φυσητήρα,  φτυάρια,
πριόνια, τσάπες, σκάλες, κ.λπ.), είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η  παροχή  υπηρεσίας  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  και  του  άρθρου  68
“Συμβάσεις  εργολαβίας  εταιρειών  παροχής  υπηρεσιών”  του  ν.  3863/2010  (Α  115)  “Νέο  ασφαλιστικό
σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.  

Κέα, 22/04/2021
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή 
          ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

Κέα, 22/04/2021
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         
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2 . Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι ΚΟ Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ανάλυση Δαπανών 
  
Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: 
 
(Α) Τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές ενός (1) απασχολούμενου ανά τμήμα της παρούσας
μελέτης (συνολικά δύο απασχολούμενοι).
 Για τις δαπάνες μισθοδοσίας έχει ληφθεί υπόψη το κατώτατο ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη με χρόνια
προϋπηρεσίας 18 έτη και άνω  , σύμφωνα με την οικ. 4241/127/30.1.19 απόφαση Υπ..Εργ. Κοιν.ασφ.&
Κοιν.Αλληλ. (ημερομίσθιο 37,75€).
Επίσης   έχει  ληφθεί  υπόψη  το  ω  ρομίσθιο  6ης  μέρας  (Σάββατο)   προσαυξημένο  κατά  (+30%),  το
ω  ρομίσθιο   Κ  υριακής   προσαυξημένο κατά (+75%), το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα.
Επίσης  σύμφωνα με  την  ισχύουσα νομοθεσία ο απασχολούμενος  λόγω δραστηριότητας  υπάγεται  στο
πακέτο  ασφαλιστικής  κάλυψης  που  περιλαμβάνει  ασφαλιστικές  εισφορές  εργοδότη  (22,54%),
ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου (14,12%).

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

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

Α/
Α Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙΔΑ Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣΣΙΑ & ΒΟΥΡΚΑΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙ-

ΣΘΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ €

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο
1  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η

α ν ά  τ μ ή μ α
(2 συνολικά

εργατοτεχνίτες)

273 66,06* 18.034,38 273 66,06* 18.034,38

2 Προεκτιμούμενο ποσο-
στό διοικητικού

κόστους παροχής των
υπηρεσιών του ανα-
δόχου, των αναλώσι-

μων, του εργολαβικού
τους κέρδους και των

νόμιμων υπέρ Δημοσί-
ου και τρίτων κρατήσε-
ων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22

(11%)

1.983,78 1.983,78 1.983,78 1.983,78 1.983,78

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075


5ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Φεβρουαρίου 2020

ΣΥΝΟΛΟ 20.018,16 ΣΥΝΟΛΟ 20.018,16
ΦΠΑ 24% 4.804,36 ΦΠΑ 24% 4.804,36

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 24.822,52 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 24.822,52

ΣΥΝΟΛΟ 40.036,32
ΦΠΑ 24% 9.608,72

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 49.645,04
* έχει ληφθεί υπόψη το κατώτατο ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη με χρόνια προϋπηρεσίας 18 έτη και
άνω, οι  ασφαλιστικές εισφορές (του εργοδότη και του εργαζόμενου), το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο
Πάσχα,  το  ω  ρομίσθιο  6ης  μέρας  (Σάββατο)   προσαυξημένο  κατά  (+30%),  το  ω  ρομίσθιο    Κ  υριακής  
προσαυξημένο  κατά  (+75%)   του  προσωπικού   που  απασχολείται  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας
καθαριότητας

Για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο
ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 
Α. Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών καθαρισμού.
Β. Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά
συναφή έξοδα με την απασχόληση του.
Γ. Τα  άμεσα  έξοδα  λειτουργίας  και  κίνησης  του  εξοπλισμού  του.  

Επίσης, βάσει του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010
(Α  115)  “Νέο  ασφαλιστικό  σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις  εργασιακές  σχέσεις  ,
υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
ζ) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους
η) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων
θ)να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό  του εργολαβικού τους κέρδους  και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων
ι )    υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας
στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι

Κέα, 22/04/2021
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή 
          ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

Κέα, 22/04/2021
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         
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3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσιών  καθαρισμού  των  κοινόχρηστων  χώρων  (δρόμοι,
πλατείες κ.λπ.) των κάτωθι Οικισμών:

 Οικισμός Ιουλίδας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 120 στρ.
 Οικισμός Κορησσίας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 150 στρ.
 Οικισμός  Βουρκαρίου  -  μέχρι  και  την  εκκλησία  των  Αγ.  Αναργύρων,  ο  οποίος  είναι  συνολ.

επιφάνειας περίπου 37 στρ.
με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας τους. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα  αφορά σε: καθάρισμα χόρτων, απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων από τους
δρόμους,  καθαρισμό  κοινόχρηστων  χώρων,  αποκομιδή  απορριμμάτων  από  κάδους  (καλαθάκια
κοινόχρηστων χώρων) και ασβέστωμα των παραδοσιακών πλακόστρωτων, με σκοπό την συντήρηση της
καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας του οικισμού και της υγείας των κατοίκων.

Προϋπολογισθείσα  δαπάνη:  Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των
49.645,04€, συμπ. Φ.Π.Α. (24%), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. συγκεκριμένα κατά 32.732,99€
από  τον  ΚΑ.  20.6279.0019  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του  Δήμου  Κέας  οικ.  έτους  2021  και  κατά
16.912,05€ από τον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022.

Χρονική Διάρκεια: Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  από την υπογραφή της και για ένα χρόνο
(δυνητικά από την 1η Ιουνίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022).

Η  συνολική  διάρκεια της σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος . Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης απόφασης περί τροποποίησης
έως πέντε τοις  εκατό (5%)  του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ποσού έως εκατόν
είκοσι  χιλιάδων  (120.000)  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  για  τις  δημόσιες
συμβάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή 
 Οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

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

• του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)
• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
• του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών

Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  Π.Δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

https://www.e-dimos.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-2/
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• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
• του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
• του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115)

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

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

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

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
• του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”, 
• του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
• του Ν.4555/2018 (Α' 133) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
• της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης

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

• του Ν.4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”.
 Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 

διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

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

 Οι πιστώσεις που βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Κέας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
 Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή

Ά  ΡΘΡΟ     4  ο :   Τρόπος ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας  

Η  παροχή της υπηρεσίας θα ανατεθεί με τη  διαδικασία    ανοιχτού ηλεκτρονικού   διαγωνισμού,   με τους
όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : Προϋπολογισμός 

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  49.645,04€,  συμπ. Φ.Π.Α.  (24%),  θα
χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους.  συγκεκριμένα  κατά  32.732,99€  από  τον  ΚΑ.  20.6279.0019  του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας οικ. έτους  2021  και κατά  16.912,05€ από τον αντίστοιχο Κ.Α.
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022.

ΑΡΘΡΟ 6  ο   : Εγγυήσεις  

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

Εγγύηση  συμμετοχής: Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής ποσοστού 2% επί της καθαρής αξίας  της παρούσας μελέτης,  ήτοι  ποσού ευρώ εξακόσια
σαράντα τρία και ενενήντα δύο λεπτά #643,92€#.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς,  να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,  πριν  τη λήξη τους,  τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και  της εγγύησης συμμετοχής.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται  στον ανάδοχο με την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει
την  προσφορά  του  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες,  δεν
προσκομίσει  εγκαίρως τα  προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 7ο:   ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο     3 του άρθρου 221  . (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την
περίπτ.  48  του  άρθρου  22  του  Ν.  4441/16 και  αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.26  του  άρθρου  43  του
Ν.4605/2019).
Kατά τη διαδικασία παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  ή  παραδοτέα,  εφόσον  καλύπτονται  οι  απαιτήσεις  της
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων.

Τα  ανωτέρω  εφαρμόζονται  και  σε  τμηματικές παραλαβές.  (άρθρο  219  παρ.2  του  Ν.4412/2016,
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-22-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-221-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E/
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες  δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,  που αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που
διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών  και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν  τις  σχετικές  ανάγκες.  (άρθρο  219  παρ.3     του  Ν.4412/2016  ,  όπως αντικαταστάθηκε  από
την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις
διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να προβεί  στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  της σύμβασης και  να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση 

β) Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων
στο άρθρο 220. (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου
43 του Ν.4605/2019) 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή
πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της  παραγράφου  3,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί
αυτοδίκαια.  (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43
του Ν.4605/2019)

 Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. 

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
Το ύψος του  συμβατικού  τιμήματος δεν  υπόκειται  σε  καμία αναπροσαρμογή σε  όλη τη διάρκεια  της
σύμβασης.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-220-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%81%CF%81%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται εκ του νόμου, εκτός του ΦΠΑ με τον
οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

ΑΡΘΡΟ 11ο:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
Ο ανάδοχος  θα πρέπει  να  διαθέτει  την  απαραίτητη  υποδομή  και  οργάνωση  που  θα  του  εξασφαλίζει
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη της υπηρεσίας.  
Τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, τα διαθέτει ο ανάδοχος, ο οποίος με ευθύνη
και δαπάνες του θα τα φυλάσσει, θα τα συντηρεί και θα τα μετακινεί στους χώρους εργασίας.  

ΑΡΘΡΟ 12ο:   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
Ο ανάδοχος, οφείλει να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί
και για την προστασία της υγείας του. 
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας  αμείβεται και ασφαλίζεται
αποκλειστικά  από  τον  ανάδοχο.  Απαγορεύεται  ρητά  η  απασχόληση  ανασφάλιστου  προσωπικού.  Σε
περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, θεωρημένη
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

ΑΡΘΡΟ 13ο:   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν
κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται
με τις  διατάξεις  της  κείμενης Νομοθεσίας (Ν.Δ.  400/1970, Π.Δ.  118/1985 κλπ.),  όπως ισχύει  κατά την
ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 
Ομοίως οφείλει  να έχει  υπόψη του την περί  ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και  να
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις
και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά
υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα. 
Οι ασφαλίσεις περιλαμβάνουν:  

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

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές
θα  υποχρεούνται  να  καταβάλλουν αποζημιώσεις  σε  Τρίτους  για  σωματικές  βλάβες  ή  θάνατο,  ψυχική
οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται
καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης.  Θα  καλύπτονται  επίσης  και  ζημιές  σε  όμορες  ιδιοκτησίες
/εγκαταστάσεις. 
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
Διάρκεια της Ασφάλισης :Η ευθύνη της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με
την Οριστική Παραλαβή της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 14ο:  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ   
Ο  ανάδοχος  βαρύνεται  με  κάθε  δαπάνη  αποκατάστασης  ζημιών  και  φθορών  που  ενδεχομένως  θα
προκαλέσει από υπαιτιότητα ή και από απλή αμέλεια υπάλληλός του κατά την διάρκεια εκτέλεσης του
συμβατικού του αντικειμένου. 
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Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την ευθύνη της φύλαξης του τεχνικού εξοπλισμού του και δεν δικαιούται, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον Δήμο Κέας αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια
τεχνικού εξοπλισμού και εργαλείων, ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας. 
Ο Δήμος, σε περίπτωση που διαπιστώσει πλημμελή εκτέλεση των εργασιών, δύναται να επιβάλλει
βελτιώσεις και αλλαγές ωραρίων, προσωπικού και προγραμμάτων.  

Ά  ΡΘΡΟ     15  ο :   ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

Εάν  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίας  ή/και  παραδοτέα,  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,
μερικώς ή ολικώς, τότε εφαρμόζονται οι  διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 213 ή/και 220 του Ν.
4412/2016.
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φoρείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  -ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Τυχόν  διαφορές  που  θα  προκύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  εργασίας  επιλύονται  κατά  τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κέα, 22/04/2021
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή 
         ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

Κέα, 22/04/2021
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         
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                                                                                         Αθήνα XX/XX/2020

                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :XXXX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                         
………………………………………………………………………………………
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 84002
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2288360025
Fax: 2288022811
Email: texniki@kea.gr

                    

                                                  ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

                                                                        
                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:  «Διακήρυξη  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με  κριτήριο  κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παρο-

χή υπηρεσίας γενικής φύσεως με τίτλο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 –

2022 για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, προϋπολογισμού

49.645,04€ (σαράντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τεσσάρων

λεπτών) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ
                                                                         

Έχοντας υπόψη: 

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

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

ει. 

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

γή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπως τροποποι-

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

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

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

θηκε και ισχύει. 

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

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

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

πράξεων  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο

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

θηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων»  (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014)

, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 

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

της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης  στο Τεύχος

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία

παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ 1781/23.5.2017

τ.Β)

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

μιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης. 

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

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

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



5ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Φεβρουαρίου 2020

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

ποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

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

Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ)  του  άρθρου  79  παρ.  4  Ν.

4412/16

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

αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την

26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17  «Κανονισμός εξέτασης Προδικα-

στικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

(ΑΕΠΠ)»

19. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  21REQ008509817

20. Το με αριθμό 1625/2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη

21. Την με αριθμό 274/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ008517839

22. Την με αριθμό …./2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ …)  με την

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

διακήρυξης  για  την  υπηρεσία   με  τίτλο  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ»

23.Τις ανάγκες του Δήμου για την υπηρεσία  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΑΣ

      

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κα-

τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» για

το έτος 2021 - 2022 για τις ανάγκες του Δήμου Κέας, προϋπολογισμού 49.645,04€ (σαράντα

εννιά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 20.6279.0019 «Καθαρισμός οι-

κισμών» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας κατά το ποσό των 32.732,99€ και

κατά το ποσό των  16.912,05€ από τον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους

2022.
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Συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ 1

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α  

90610000-6 Καθαρισμός  Οικισμού

Ιουλίδας

20.6279.0019 20.018,16 4.804,36

ΤΜΗΜΑ 2

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α  

90610000-6 Καθαρισμός  Οικι-

σμών  Κορησσίας  &

Βουρκαρίου

20.6279.0019 20.018,16 4.804,36

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών ή ξεχωριστά ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (όπως

περιγράφονται κατωτέρω) με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β’

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. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
6. ΤΕΥΔ      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντή-

σεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων

στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από

την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, το αρ-

γότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας (Αναθέτουσα Αρχή) διατηρεί το δικαίωμα της επανα-

προκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυ-

ξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω

υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού

του λόγου στους Υποψηφίους. 
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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 Ανα-

θέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

Η παρούσα Διακήρυξη 

• Θα αναρτηθεί:   

 στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. 

 στην Ιστοσελίδα του Δήμου  Κέας

 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμμα-

τείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

• Θα δημοσιευθεί   Στον Ελληνικό Τύπο 

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση στην διεύθυνση (  URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus   .gov.gr του

ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέας, στη διαδρομή www.kea.gr

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

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος,  υπεύθυνη: Δήμητρα Δεμένεγα. Τηλ.: 22883 60025,

Email:  texniki@kea.gr.

Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟ

Διεύθυνση Οικονομικού ,τμήμα προμηθειών 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ηλεκτρονικός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Ημέρα)…… /…./…. / 2021 και ώρα …….

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ  ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Ημέρα)…… /…./…. / 2021 και ώρα …….

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ 2021 - 20222021 - 20222021 - 2022

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 90610000-6

mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
http://www.promitheus/
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  1.Εγγύηση  συμμετοχής στο  διαγωνισμό,  που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς
που υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη ομάδα/
τμήμα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντι-
στοιχεί  στο  2% εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α και 
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
49.645,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,07%  υπέρ  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρ-
τόσημο  3% &  επ’  αυτού  20% εισφορά  υπέρ
Ο.Γ.Α.)
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών)  η οποία υπο-
λογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχι-
κής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβα-
σης (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί του
χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%).

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά  την  πληρωμή  παρακρατείται  ο  προβλε-
πόμενος  φόρος  εισοδήματος  επί  της  καθαρής
συμβατικής αξίας

                                                 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 3Ο ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 5Ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
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ΑΡΘΡΟ 7Ο ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 8Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 9Ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 10Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
ΑΡΘΡΟ 11Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12Ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 13Ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 14Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 15Ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 16Ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 17Ο ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 18Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ             
ΑΡΘΡΟ 19Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 20Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 21Ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 22 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Π 
ΑΡΘΡΟ 22Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22Β ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 23 Ο ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 24 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 25 Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26 Ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9ο ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ. 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΤΕΥΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2021)

ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-

κτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

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

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

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

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

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

κές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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

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

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

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

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

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

Κάθε  Οικονομικός  φορέας  έχει  δικαίωμα  υποβολής  προσφοράς  για  μία  ή περισσότερες

ομάδες/τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων/τμημάτων (ολική προσφο-

ρά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ει-

δών της  επιλεγόμενης ομάδας/τμήματος .

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

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο-

βολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστή-

ματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα

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

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συ-

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδί-

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

Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του

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

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης

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

ισχύος είναι:

α)η σύμβαση 

β) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της 

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου 

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας

ε) πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών 

στ) ο προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 3ο:Γλώσσα διαδικασίας 

3.1       Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προ-

αιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμη-

μάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί

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

γλώσσα. 

3.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγ-

γραφα 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 προ-

έλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

3.3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού

που αφορά  αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε

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

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της
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Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των

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

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

σα 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.»

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

ριεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση

στην ελληνική.

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

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

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

ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

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

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

μένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

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

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

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

    Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

    σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

     σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται

στη παρούσα διακήρυξη . 

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

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

είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορ-

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

μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυ-

σικά  είτε  νομικά  πρόσωπα.  Στις  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  μπορούν να συμμε-

τέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξε-

ων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για
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την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να

απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική

μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

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

σης της σύμβασης. 

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να δια-

θέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-

φής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη

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

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

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (πα-

ρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)

ταυτοποιούμενοι ως εξής:

2. Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου

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

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμμα-

τείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγ-

γραφή του χρήστη από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστή-

ριξης του ΕΣΗΔΗΣ.

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

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται

την  εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT

Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται  με χρήση των διαπιστευτηρίων που

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η

εγγραφή του χρήστη από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υπο-

στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. 

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

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελ-

ληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο

ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω του

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχε-

τικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υπο-

ψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης

και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

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

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

χρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκ-

πρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζε-

ται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστή-

ματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα

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

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

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

κές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨. 

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

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπλη-

ρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστη-

μα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν

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

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

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

ματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο

που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήπο-

τε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας

που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 6ο:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγ-

γραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά πε-

ρίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.

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

γραφα και στοιχεία.»

ΑΡΘΡΟ 7ο: -Λόγοι αποκλεισμού 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται: 

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

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

βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

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

σιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργα-

νωμένου 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 Ένω-

σης (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 νο-

μοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

κών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυ-

ρώθηκε 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 Συμβου-

λίου 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 άρ-

θρο 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 ενσωμα-

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

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

βουλίου (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  αμε-

τάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού ορ-

γάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :

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

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

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

θώς 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 οι-

κονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

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

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικα-

στική  ή  διοικητική  απόφαση με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα με  διατάξεις  της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υπο-

χρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικο-

νομικού 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 Επιθε-

ώρησης 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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2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ.

2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές

έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός

φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαί-

ου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το

οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την κα-

ταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις πα-

ραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονο-

μικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δε-

δουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την κα-

ταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

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 περιβαλλο-

ντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προ-

σαρτήματος Α' του Ν. 4412/16, 

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

κής 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, προη-

γούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες πα-

ρόμοιες 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,
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 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 πα-

ράσχουν 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 απο-

κλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παρα-

λείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παρα-

γράφων.

ΑΡΘΡΟ 8ο:–Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

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

ρά» και 

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

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

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

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

δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα: 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

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

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

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

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

ριγράφονται κατωτέρω:

Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου

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

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

βολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύ-

θυνης 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   ,(ΣΥ-
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ΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )  ώστε

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

διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλ-

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

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

τούνται σύμφωνα με το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  (ΕΝΟ-

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

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

κλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης 

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

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

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

ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά ,επισυνάπτει χωριστό-ά έντυπο Τ.Ε.Υ-

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,υποβάλλουν το

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

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

κά  και  υποβάλλεται ηλεκτρονικά 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 εκπρο-

σώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που ανα-

φέρονται 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 κατα-

στάσεις του  άρθρου 7 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 εκπρο-

σώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύνα-

ψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.



5ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Φεβρουαρίου 2020

Σημείωση (2): Χρόνος  υπογραφής του ΤΕΥΔ     

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.»

Σημείωση (  3  ): Υ  πογραφή του ΤΕΥΔ     από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς   

Στις διαδικασίες  σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά

μέσα, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν το

ΤΕΥΔ με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να το αυθεντι-

κοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής

τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται

η χρήση προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής ή ότι,  στη χώρα προέλευσης δεν είναι

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδι-

κασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. «Η Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου εδα-

φίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των προσφορών »

Α1.2 ) Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης 

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οι-

κονομικής επάρκειας

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελ-

ματικής ικανότητας ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν με-

τέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτω-

ση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης

θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των

φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γί-

νεται µε την προσκόμιση των κάτωθι : 

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

στηρίζεται ο προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την

οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση  να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για

την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος

διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών. 
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β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συ-

νεργασίας µε τον προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρο-

νικό διάστημα υλοποίησης του Έργου. 

2.  Επίκληση  δάνειας  οικονομικής  επάρκειας: Σύμφωνα  με  το  άρθρο  63  της  Οδηγίας

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οι-

κονομικής επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.

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

τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των

φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γί-

νεται με την προσκόμιση των κάτωθι: 

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

στηρίζεται ο προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την

οποία  θα αναλαμβάνει  την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον

υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 

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

στηρίζεται ο προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή,  με την

οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επι-

κληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομη-

νία υποβολής των προσφορών, υπογράφονται ψηφιακά,   με μόνη την υπογραφή του κατά

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φο-

ρέα, 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 διαδι-

κασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δι-

καιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,

σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1  ν. 4250/2014.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης

(Apostille). 
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Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά  και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλ-

λεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης   

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φο-

ρείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκο-

μίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προ-

σκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπι-

στευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως υποβλη-

θέντα απλά φωτοαντίγραφα .Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα ση-

μαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προ-

σφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή

εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Α2. Τεχνική Προσφορά. 

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

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ει-

δική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρο-

νικό αρχείο, σε μορφή .pdf,  το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προ-

σφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος

και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.

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

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

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

ματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχε-

τικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Χώρα καταγωγής και κατασκευής του προϊόντος 

Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τους προ-

σφέροντες να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊ-

όντος που προσφέρουν.
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 Στην περίπτωση που ζητείται  στην τεχνική προσφορά η  ανωτέρω δήλωση,  ο  προσφέρων,

εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επι-

χειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο

εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική

τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην

προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή

ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η

οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί ένα-

ντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμη-

θευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω

δηλώσεις  θα απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.»  Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 

Β. Οικονομική Προσφορά 

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

σφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρί-

ψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συ-

μπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το

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

και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρο-

νική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρ-

χείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προ-

σφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος,

ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Διευκρίνιση:  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τις

προσφορές με χρήση προηγμένης  ηλεκτρονικής  υπογραφής,  αλλά  μπορεί  να  τα  αυθεντικο-

ποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων

συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία

δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογρα-

φής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπο-

γραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. «Η υπεύθυνη δήλω-

ση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών» 
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ΑΡΘΡΟ 9ο: Κριτήρια επιλογής 

9.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτεί-

ται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεί-

ται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελ-

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

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

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

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

9.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

9.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

α) Να διαθέτει  προσωπικό και ιδίως : Ένα (1) άτομο ανά τμήμα, πλήρους και 7ήμερης απα-

σχόλησης για τις εργασίες και τη συχνότητα που αναλογούν την υψηλή περίοδο, ένα (1) άτομο 

ανά τμήμα, πλήρους και 5ήμερηςαπασχόλησης το οποίο θα εργαστεί Σάββατα και Κυριακές και 

ένα (1) άτομο ανά τμήμα, πλήρους και 3ήμερης απασχόλησης το οποίο θα εργαστεί Σάββατο ή 

Κυριακή για τις εργασίες και τη συχνότητα που αναλογούν την χαμηλή περίοδο.

β) Να διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας, χειρωνακτικά εργα-

λεία π.χ. εργαλεία που απαιτούνται για τις εργασίες αποψίλωσης-κλαδονομής (π.χ. βενζινοκίνη-

το χορτοκοπτικό μηχάνημα, βενζινοκίνητο φυσητήρα, φτυάρια, πριόνια, τσάπες, σκάλες), υλικά 

ασπρίσματος-βαψίματος, σκούπες, φαράσια, τσουγκράνα, χειροκίνητους συλλέκτες σκουπιδιών,

χειραμαξίδια, πλαστικές σακούλες συλλογής απορριμμάτων και λοιπά αναλώσιμα υλικά. 

γ) Πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαμβάνει είδη ένδυσης, όπως φόρμα ερ-

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

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

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

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

δ) Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότη-

τας.

ε) Να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατο-

ϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου. 

στ) Να διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβα-

νομένης και της ιδιοκτησίας του Δήμου. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από τον 



5ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Φεβρουαρίου 2020

ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεων λαμβάνο-

νται από τον εργοδότη Δήμο και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο.

ζ) Να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη όλων των κοινω-

φελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη υπηρεσία για την 

πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του ανα-

δόχου, επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των ζη-

μιών, γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.

η) Να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση υπηρεσίας από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται

από τον εργοδότη για την εκτέλεση υπηρεσιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή 

εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα απ’ αυτήν καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτού ή του ερ-

γοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο 

εργασίας του.

θ) Να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δέντρα, θάμνους και 

καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ` όσον η βλάστηση αυτή 

δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύ-

θυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που θα 

προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κλπ.     

9.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης – ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόμενη τιμή

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

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

σφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμή-

θειας. Αποκλείεται  αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου

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

θεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο. 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος ισχύος προσφορών

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

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

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

97 παρ.1 Ν.4412/16). 
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Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες).

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.  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 δη-

μόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επι-

λέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,

η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί

οικονομικοί φορείς Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζη-

τηθεί  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 διαδικα-

σία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρ-

χές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέρο-

ντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να

υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο

ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσα-

φηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μι-

κρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερο-

μηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρω-

ση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την ανα-

θέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102 Ν.4412/16, όπως αντικ. με το αρθ. 42 Ν.

4782/21).

ΑΡΘΡΟ 13ο: Απόρριψη προσφορών

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

μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

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

κτη. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο : Δημοσίευση

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα: 

1. τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες. 

2. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, 

3. την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.)

και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

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

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

ΑΡΘΡΟ 15ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού ανα-
δόχου

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

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

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

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

αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δι-

καιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά», όλων των υποψηφίων.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, συντάσσει πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών

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

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

προβαίνει στο άνοιγμα όλων των οικονομικών προσφορών     των διαγωνιζομένων  , δηλα  -  

δή και όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποριπτέες από πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής και

τεχνικής προσφοράς. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που

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

χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα απο-

σφράγισης.

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

της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία κονοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμε-

τέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης

των προσφορών και ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος.

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

σιών) με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές

έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτου-

σα αρχή επιλέγει  τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
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ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρου-

σία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί  ηλεκτρονικά

μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

(«υποψήφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοι-

νοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιο-

λογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρω-

ση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων

ποιοτικής επιλογής,. 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει

μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο

παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβε-

βαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα  εντός (3) εργασίμων

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

βές αντίγραφο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρ-

μόδια υπηρεσία, σε σφραγισμένο φάκελλο ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όρ-

γανο αξιολόγησης. Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γί-

νονται αποδεκτά και  με απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην

οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κα-

τακύρωσης. Τα δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικα-

σία που προβλέπεται στο άρθρο 103 Ν.4412/16 

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

πτει  σε  καμία  από  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  73  του  Ν.  4412/16

(Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας: 
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α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

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

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

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

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

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

μες 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 απο-

φάσεις, 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, κα-

θώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

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

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

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

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστη-

ριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια δια-

δικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

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

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

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

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

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

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες

πριν από την υποβολή τους
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες

μέρες 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 αφε-

τέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής

ειδοποίησης.

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες

πριν  από την υποβολή τους  ως ακολούθως :

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

20. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, καθώς   και

τις μεταβολές του.

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης 

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :

21. Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμ-

βολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο  της

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή 

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως :

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

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :

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

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, 

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

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

θει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.

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

Ι.Κ.Ε)      

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

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως :

1. 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 διαγωνι-

σμό, 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). 
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2. Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοι-

νοπραξίας. 

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

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

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .

Σημειώνεται ειδικά ότι:

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

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

πτώσεις, 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 οργα-

νισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-

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

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

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με

επικυρωμένη μετάφραση

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

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

Ένωση.

(7) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας 

1. Αποδεικτικά  στοιχεία  τεκμηρίωσης  της  Οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής

επάρκειας – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2. Αποδεικτικά  στοιχεία  τεκμηρίωσης  τεχνικής  εμπειρίας. Υποβάλλεται  υπεύθυνη

δήλωση του αναδόχου, όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

(8) Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν

ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης

ποιότητας, καθώς και με απαιτούμενα συστήματα η πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρι-

σης  - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

(9) Ένορκη δήλωση που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του ενώπιον

συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου

στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει την δάνεια ικανότητα του (τεχνική /οικονομική) στον
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προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της

προμήθειας (η της υπηρεσίας)

(10) 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 οικονομι-

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

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» . 

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

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

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

την έκδοση του πιστοποιητικού.

Η ανωτέρω ρύθμιση  καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες, 

κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4605/19 (ήτοι 1-4-2019) δεν έχει εκδοθεί πράξη κατακύ-

ρωσης.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλ-

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

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδει-

ξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλει-

σμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδή-

ποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να δηλώσει τα

τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει  στον υπεργολάβο  και   η ανα-

θέτουσα αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για  τους υπεργο-

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

προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της

σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολα-

βίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)

της συνολικής αξίας της σύμβασης.

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

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

ρών, 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 αρ-

μόδιες αρχές. (παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16)

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

καν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προ-

σωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
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αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον

είχε  προσκομισθεί  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων

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

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

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.(παρ 3 άρθρου

103 Ν.4412/16)

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμε-

να πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η προσφορά

του προσωρινού αναδόχου» –  και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμ-

μετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορι-

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

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από

τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (παρ 4 άρθρου  103

Ν.4412/16)

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

δεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνε-

ται 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  μα-

ταιώνεται. (παρ 5 άρθρου  103 Ν.4412/16)

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού

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

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

τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επι-

τροπή) 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 ελέγ-

χου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου

105 .(παρ 6 άρθρου  103 Ν.4412/16)

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

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

(παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16). 
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ΑΡΘΡΟ 17ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

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

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. Για

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης πο-

σοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

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

και 106 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 18ο:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύ-

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

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

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

ντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

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

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

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

νται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

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

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

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

θεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα

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

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

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

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

βάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμε-

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

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

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύ-

θυνη δήλωση ελέγχεται  από το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό όργανο,  το οποίο  συντάσσει

πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

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

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
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του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

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

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

σεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακο-

λουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα

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

ΑΡΘΡΟ 19ο: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για ένα χρόνο (δυνητικά 01/06/2021 έως

και 31/05/2022) ή μέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφησης των  συμβατικών υποχρεώσεων –

εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εγγυήσεις

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

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

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρ-

θρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερο-

μένου/ων τμήματος/τμημάτων.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην

ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του

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

διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερο-

μηνίας υποβολής προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,

να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προ-

σφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρ-

κεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως

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

δεν προσέλθει  εγκαίρως  για  υπογραφή της σύμβασης.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται

στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

H εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

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

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης  ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστι-

κής Προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και

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

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

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους

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

ράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν

έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η

προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει

χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετα-

κλήτως.

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

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

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

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

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

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

γου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτε-

ρος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλε-

σης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των

προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων με-

ταξύ των δύο συμβαλλόμενων.

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακατα-
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θήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. την ημερομηνία έκδοσης, 

2. τον εκδότη

3. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

4. τον αριθμό της εγγύησης, 

5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

7. τους όρους ότι: 

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

καιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

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

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

8. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

9. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης , 

10. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης  να καταβάλει  το

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγ-

γραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

11. στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της

σχετικής σύμβασης.

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

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρή-

σεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προ-

βλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υπο-

δείγματα της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Εκτέλεση της σύμβασης

21.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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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 περιβαλλοντι-

κού, 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 τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευ-

θύνης και της αρμοδιότητάς τους.

21.2 Υπεργολαβία

21.2.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευ-

θύνη του κυρίου αναδόχου. 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/

των πιο κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων ......[ συμπληρώνεται μόνον στη περίπτωση συμβάσεων

προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρε-

σιών ή εκτέλεση έργων και για τις οποίες υπάρχει  επιφύλαξη, σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις

της διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον

προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρε-

ται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένω-

ση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016]

21.2.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην

αναθέτουσα  αρχή το όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους των

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκε-

κριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργα-

σίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους

της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτου-

σα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμ-

βασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα

αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότη-

τες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική
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ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχε-

τικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του]

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

γολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  διακήρυξης  και με τη προ-

σκόμιση  των  δικαιολογητικών  του  άρθρου  16  της  παρούσας   διακήρυξης  ,  εφόσον  το(α)

τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπερ-

γολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συ-

νολικής αξίας  της σύμβασης.  Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται  οι υποχρεώσεις της

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για

τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύ-

ναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6

του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

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

άρθρο 202 του Ν.4412/16:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παρα-

δόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όρ-

γανο,

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,

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

ή εκπτώσεις,

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

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Διοικητικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά

την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν.

4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της

Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)».  Ειδικότερα,  κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο

οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται

να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και

της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορί-

ζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα

με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις

του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαί-

ρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
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Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρα-

τίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ

39/17).

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας

του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτω-

ση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυ-

γή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 22ο Α: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

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

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα

(30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυ-

γής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής.

Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιεί-

ται με δική τους φροντίδα.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητι-

κή προσφυγή.

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους

που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο

που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών.

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
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ΑΡΘΡΟ 22ο Β: Έκπτωση αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα

από γνωμοδότηση της επιτροπής:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικα-

τέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή

στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του

ν.4412/16,

Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

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

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλε-

ται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγ-

γύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμ-

βάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πα-

ρόντος 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 23ο: Μονομερής λύση της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγ-

γείλει 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 έπρε-

πε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/16.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα,
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου,  β)  είτε  εισηγείται  για  την  παραλαβή  με  παρατηρήσεις  ή  την  απόρριψη  των
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες. 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί  της  συμβατικής αξίας,  η οποία  θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και  να συντάξει  σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου  οργάνου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα,  με  την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία
υποβολής  του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και  τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει
τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016.

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

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.
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Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α)  Κράτηση  0,07% η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ.  6  του  άρθρου  36  του  ν.
4412/2016

γ)  Κράτηση  0,06% η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

ΑΡΘΡΟ 25Ο :Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

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

κύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρ-

μόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμ-

βαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδε-

χόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 26Ο :Λοιπές διατάξεις

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποια-

δήποτε 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 οποιο-

δήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δή-

μου 

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

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου 

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου

αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση

δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η
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επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία

δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος

και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.

                                                                   Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                      ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/201..)

ΑΡΘΡΟ 1ο : Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Η προμήθεια αποτελείται από δύο τμήματα, την  ΤΜΗΜΑ 1,  που περιλαμβάνει τον καθαρισμό

του οικισμού Ιουλίδας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 120 στρ. και το  ΤΜΗΜΑ 2,

που περιλαμβάνει τον καθαρισμό των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου, οι οποίοι είναι συνο-

λικής επιφάνειας περίπου 150 στρ. και  περίπου 37 στρ., αντίστοιχα.  

Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την υπογραφή σύμβασης και για ένα χρόνο (δυνητικά
από την 1η Ιουνίου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2022) και θα αφορά σε: καθάρισμα χόρτων,
απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων από τους δρόμους, καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων,
αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους (καλαθάκια κοινόχρηστων χώρων) και ασβέστωμα των
παραδοσιακών πλακόστρωτων, με σκοπό τη συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς
εικόνας του οικισμού και της υγείας των κατοίκων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες, που θα εκτελεστούν και στους τρεις (3) Οικισμούς είναι: 
1. Καθαρισμός-σκούπισμα (δρόμοι,  πλατείες,  μνημεία,  παιδικές  χαρές)  από

πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώματα
ζώων και πτηνών),

2. Αποψίλωση  χόρτων-  κλαδονομή,  ανάλογα  με  την  περίοδο  και  την  ανα-
γκαιότητα, 

3. Ανανέωση χρώματος διαγραμμίσεων (άσπρισμα) όπου υπάρχουν
4. Ασβεστόχρωση οδών, ξερολιθιών (τα ασβεστώματα-ασπρίσματα θα πραγμα-

τοποιηθούν τον Ιούνιο 2021, πριν το Πάσχα 2022 και τοπικά πριν από εθνικές ή
τοπικές εορτές   κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής-προφορικής εντολής της ανα-
θέτουσας Αρχής).

5. Απομάκρυνση  όλων  των  απορριμμάτων  από  τους  δημόσιους  χώρους
(χαρτιά, πλαστικά, μπουκάλια, αποτσίγαρα κ.λπ.). Ο ανάδοχος θα έχει την φρο-
ντίδα για τη μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων σε καθορισμένα, από
την υπηρεσία του Δήμου, σημεία, από τα οποία θα μεταφερθούν με ευθύνη του
ιδίου με τα χέρια ή με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς (τροχοφόρο όχημα, μου-
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λάρια ή γαϊδούρια) σε σημεία εντός του οικισμού, που θα υποδείξει ο Δήμος,
προκειμένου να τα μεταφέρει (ο Δήμος) στο ΧΥΤΑ.

6. Αποκομιδή απορριμμάτων από τους κάδους (καλάθια) απορριμμάτων με
ταυτόχρονη αλλαγή σακούλας και καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά αν απαι-
τείται,  

7. Συχνή και επιμελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους των αστικών απορ-
ριμμάτων (μπλε και πράσινοι κάδοι),

8. Επιμελή καθαρισμό της δημόσιων τουαλετών που βρίσκονται: 
9. πλησίον του Π.Π. Ιατρείου Κέας (θέση Ροκομένο) 
10. πλησίον του στέγαστρου αναμονής επιβατών στο λιμάνι της Κορησσίας και
11. πλησίον του Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου 
12. και συγκεκριμένα: α)καθημερινό  καθάρισμα,  πλύσιμο  και  απολύμανση  των

λεκανών  WC,  των  καλυμμάτων  και  των  νιπτήρων,   β)καθημερινό  άδειασμα,
καθάρισμα,  πλύσιμο  των  δοχείων  χάρτου,  απορριμμάτων  κτλ.,  και  αλλαγή
σακούλας  αποκομιδής  των  απορριμμάτων-χάρτου,  γ)καθημερινό  τοπικό
καθάρισμα και πλύσιμο των τοίχων, θυρών, θηκών, χειρολαβών, καθρεπτών και
των πιγκάλ, δ)σάρωση και καθημερινό σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων, ε)
συχνό γέμισμα των θηκών κρεμοσάπουνου ανάλογα με τις ανάγκες. 

Οι  συμβατικές  εργασίες  θα  εκτελούνται  από  τον  ανάδοχο  με  βάση  το  πρόγραμμα  που
παρατίθεται παρακάτω και πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες κάθε χώρου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 

1. Να διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας, χειρωνακτικά
εργαλεία  π.χ.  εργαλεία  που  απαιτούνται  για  τις  εργασίες  αποψίλωσης-κλαδονομής
(π.χ.  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  βενζινοκίνητο  φυσητήρα,  φτυάρια,
πριόνια,  τσάπες,  σκάλες), υλικά  ασπρίσματος-βαψίματος,  σκούπες,  φαράσια,  τσου-
γκράνα, χειροκίνητους συλλέκτες σκουπιδιών, χειραμαξίδια, πλαστικές σακούλες συλ-
λογής απορριμμάτων και λοιπά αναλώσιμα υλικά. 

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

3. Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί κα-
θαριότητας.

4. Να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για
το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου. 

5. Να διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα οποιασδήποτε φύσεως, περι-
λαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δήμου. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτε-
λούνται από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή
διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο και οι σχετικές δαπάνες καταλογί-
ζονται στον ανάδοχο.

6. Να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη όλων των
κοινωφελών  και  κάθε  φύσεως  υπηρεσιών  που  βρίσκονται  κοντά  στην  εκτελούμενη
υπηρεσία για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν
από αμέλεια του αναδόχου, επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περί-
πτωση η αποκατάσταση των ζημιών, γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.
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7. Να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση υπηρεσίας από άλλους εργολήπτες που χρησιμο-
ποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση υπηρεσιών, που δεν συμπεριλαμβάνο-
νται στη σύμβαση ή εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα απ` αυτήν καθώς επίσης και στο
προσωπικό  αυτού  ή  του  εργοδότου  ή  κάθε  άλλης  αρχής  που  απασχολείται  με  την
εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας του.

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι κάτωθι οικισμοί, θα καθαριστούν όλοι με τη συχνότητα και λαμβάνοντας υπόψη το ενδεικτικό το
ημερολόγιο πρόγραμμα που παρατίθενται στους κατωτέρω πίνακες: 

Πίνακας1: Συχνότητα καθαριότητας οικισμών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ
(01/06-30/09/2021 &
01/05- 31/05/2022 &
18/04- 25/04/2022) 

ΜΕΣΑΙΑ
(01/10 - 30/11/2021 &

01/04 - 17/04/2022 & 26 -
30/04/2022)

ΧΑΜΗΛΗ (01/12/2021 -
31.03/2022) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Τμήμα 1: 
ΙΟΥΛΙΔΑ 7 ανά εβδομάδα

5 φορές την εβδομάδα, εκ 
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο και Κυριακή

3 φορές την εβδομάδα, εκ 
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο ή Κυριακή

Τμήμα 2: 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
& ΒΟΥΡΚΑ-
ΡΙ

7 ανά εβδομάδα
5 φορές την εβδομάδα, εκ 
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο και Κυριακή

3 φορές την εβδομάδα, εκ 
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο ή Κυριακή

Πίνακες 2-4: Ημερολόγιο πρόγραμμα καθαρισμού οικισμών

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(01/06-30/09/2021 & 01/05- 31/05/2022 & 18/04- 25/04/2022) 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 7ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙ-
ΔΑ

√ √ √ √ √ √ √

Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣ-
ΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√ √ √ √ √ √ √

ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/10 - 30/11/2021 & 01/04 - 17/04/2022 & 26 - 30/04/2022

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ:ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 5ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
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ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙ-
ΔΑ √  √  √ √ √

Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣ-
ΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√  √  √ √ √

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/12/2021 - 31.03/2022) *
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ  & 3ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙ-
ΔΑ  √  √  √  

Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣ-
ΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

 
 

√  
 √  √  

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) 8ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ)

Τα  υλικά  και  εργαλεία  καθαριότητας  (π.χ.  σκούπες,  καρότσια,  πλαστικές  σακούλες  συλλογής
απορριμμάτων,  κ.λπ.)  υλικά  ασπρίσματος-βαψίματος,  εργαλεία  που  απαιτούνται  για  τις  εργασίες
αποψίλωσης-κλαδονομής  (βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  βενζινοκίνητο  φυσητήρα,  φτυάρια,
πριόνια, τσάπες, σκάλες, κ.λπ.), είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η  παροχή  υπηρεσίας  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  και  του  άρθρου  68
“Συμβάσεις  εργολαβίας  εταιρειών  παροχής  υπηρεσιών”  του  ν.  3863/2010  (Α  115)  “Νέο  ασφαλιστικό
σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ανάλυση Δαπανών 
  
Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: 
 
(Α) Τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές  ενός (1) απασχολούμενου ανά τμήμα
της παρούσας μελέτης (συνολικά δύο απασχολούμενοι).
 Για  τις  δαπάνες  μισθοδοσίας  έχει  ληφθεί  υπόψη  το  κατώτατο ημερομίσθιο  του
εργατοτεχνίτη  με  χρόνια  προϋπηρεσίας  18  έτη  και  άνω  ,  σύμφωνα  με  την  οικ.
4241/127/30.1.19 απόφαση Υπ..Εργ. Κοιν.ασφ.& Κοιν.Αλληλ. (ημερομίσθιο 37,75€).
Επίσης  έχει ληφθεί υπόψη το  ω  ρομίσθιο 6ης μέρας (Σάββατο)   προσαυξημένο κατά
(+30%),  το  ω  ρομίσθιο    Κ  υριακής   προσαυξημένο  κατά  (+75%),  το  Δώρο
Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα.

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075
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Επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο απασχολούμενος λόγω δραστηριότητας υπάγεται
στο  πακέτο  ασφαλιστικής  κάλυψης  που  περιλαμβάνει  ασφαλιστικές  εισφορές  εργοδότη
(22,54%), ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου (14,12%).

(Β) Το  ποσοστό  διοικητικού  κόστους  παροχής  των  υπηρεσιών  του  αναδόχου,  των
αναλώσιμων,  του  εργολαβικού  τους  κέρδους  και  των  νόμιμων  υπέρ  Δημοσίου  και
τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22. 
Ως αναλώσιμα θεωρούνται η δαπάνη προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού (εργαλεία, μέσα ατομικής
προστασίας,  κλπ.)  καθώς και η δαπάνη για τη συντήρηση εξοπλισμού.

Α/
Α Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙΔΑ Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣΣΙΑ & ΒΟΥΡΚΑΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ €

1 Δαπάνες
μισθοδοσίας-

Ανώτατο ημερομίσθιο
1  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η

α ν ά  τ μ ή μ α
(2 συνολικά

εργατοτεχνίτες)

273 66,06* 18.034,38 273 66,06* 18.034,38

2 Προεκτιμούμενο πο-
σοστό διοικητικού

κόστους παροχής των
υπηρεσιών του ανα-
δόχου, των αναλώσι-

μων, του εργολαβικού
τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημο-
σίου και τρίτων κρα-
τήσεων, σύμφωνα με
τον Ν. 4144/2013, άρ-

θρο 22  (11%)

1.983,78 1.983,78 1.983,78 1.983,78 1.983,78

ΣΥΝΟΛΟ 20.018,16 ΣΥΝΟΛΟ 20.018,16
ΦΠΑ 24% 4.804,36 ΦΠΑ 24% 4.804,36

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 24.822,52 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 24.822,52

ΣΥΝΟΛΟ 40.036,32
ΦΠΑ 24% 9.608,72

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 49.645,04
* έχει  ληφθεί  υπόψη  το  κατώτατο  ημερομίσθιο  του  εργατοτεχνίτη  με  χρόνια
προϋπηρεσίας 18 έτη και  άνω,  οι   ασφαλιστικές  εισφορές (του εργοδότη και  του
εργαζόμενου),  το δώρο Χριστουγέννων,  το δώρο Πάσχα,  το  ω  ρομίσθιο 6ης μέρας  
(Σάββατο) προσαυξημένο κατά (+30%), το ω  ρομίσθιο   Κ  υριακής   προσαυξημένο κατά
(+75%)   του  προσωπικού   που  απασχολείται  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας
καθαριότητας

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=275
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1075
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Για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ'
όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που
αφορούν: 
Α. Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών καθαρισμού.
Β. Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές)
και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.
Γ. Τα  άμεσα  έξοδα  λειτουργίας  και  κίνησης  του  εξοπλισμού  του.  

Επίσης, βάσει του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών”
του  ν.  3863/2010  (Α  115)  “Νέο  ασφαλιστικό  σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,
ρυθμίσεις  στις  εργασιακές  σχέσεις  ,  υποχρεούνται  να  αναφέρουν στην  προσφορά
τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ)  Το  ύψος  του  προϋπολογισμένου  ποσού  που  αφορά  τις  πάσης  φύσεως  νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ)  Τα  τετραγωνικά  μέτρα  καθαρισμού  ανά  άτομο,  όταν  πρόκειται  για  καθαρισμό
χώρων.
ζ) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους
η) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων
θ)να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό  του εργολαβικού τους κέρδους  και των νόμιμων
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων
ι )  υποχρεούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  αντίγραφο  της  συλλογικής
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος  Χρόνος  και τρόπος Παράδοσης

Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την υπογραφή σύμβασης και για ένα χρόνο (δυνητικά
από την 1η Ιουνίου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2022).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/201…)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

Προς 

ΔΗΜΟ ………………………………………………………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για

ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγω-

νιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργού-

μενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………… για την υπηρε-

σία  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  2021  -  2022»,  σύμφωνα  με  την  υπ΄

αριθμ. ..... ..../..../..2021 προκήρυξη της Δημάρχου Κέας

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός

πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσί-

ας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομη-

νία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την....................

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσε-

ων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

Προς 

ΔΗΜΟ ……………………………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του



5ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Φεβρουαρίου 2020

ποσού  των  ….(ολογράφως  το  ποσό)… ευρώ  (….αριθμητικώς  το  ποσό… €) υπέρ  τ…

…………………………………………………….,  Δ/νση  ………………………,  με  ΑΦΜ  ……………….  για  την  καλή

εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που αφορά την υπη-

ρεσία  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 - 2022»,  σύμφωνα με την υπ΄

αριθμ. ..... ..../..../..2021 προκήρυξη της Δημάρχου Κέας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός

πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσί-

ας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομη-

νία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσε-

ων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/201..)

Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσίας   «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021

– 2022 »για τις ανάγκες του Δήμου Κέας

Στην Ιουλίδα Κέας, σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρού-

σα, αφενός ο  Δήμος Κέας,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ. 84002

με Α.Φ.Μ. 090116331 και Δ.Ο.Υ Κορωπίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο, κα Ειρή-

νη Βελισσαροπούλου και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία)

ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ.

«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. .................,

φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα

από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής

«ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από ..............

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα

ακόλουθα:
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε στον

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022»

(Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………...

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν

την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της  παρούσας σύμβασης ορίζεται  η  παροχή υπηρεσίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙ-
ΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022» με σκοπό τη συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρε-
πούς εικόνας του οικισμού και της υγείας των κατοίκων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί
(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

Α/Α Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕ-

ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΟ-

ΝΑΔΑΣ (€)
ΣΥΝΟΛΟ (€)

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο
1 ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η 273 …..,…. ………,….

2 Προεκτιμούμενο ποσο-
στό διοικητικού

κόστους παροχής των
υπηρεσιών του ανα-
δόχου, των αναλώσι-

μων, του εργολαβικού
τους κέρδους και των

νόμιμων υπέρ Δημοσί-
ου και τρίτων κρατήσε-
ων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22

(11%)

……..,… ……….,…..

ΣΥΝΟΛΟ ………,…
ΦΠΑ 24% ………,…

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ………,…

Α/Α Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣΣΙΑ & ΒΟΥΡΚΑΡΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑ-

ΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕ-

ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ €

1 Δαπάνες μισθοδο-
σίας-

273 ….,… ……..….,..
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Ανώτατο ημερομί-
σθιο  1 ε ρ γ α τ ο τ ε  -

χ ν ί τ η

2 Προεκτιμούμενο
ποσοστό διοικητι-
κού κόστους παρο-
χής των υπηρεσιών
του αναδόχου, των
αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους
κέρδους και των

νόμιμων υπέρ Δη-
μοσίου και τρίτων
κρατήσεων, σύμ-
φωνα με τον Ν.

4144/2013, άρθρο
22  (11%)

………,….. ……….,……

ΣΥΝΟΛΟ ……….,…….
ΦΠΑ 24% …….,……..
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ………….,….

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 υπηρεσίες, θα εκτελεστούν ως εξής :
Πίνακας1: Συχνότητα καθαριότητας οικισμών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ
(01/06-30/09/2021

& 01/05-
31/05/2022 &

18/04- 25/04/2022) 

ΜΕΣΑΙΑ
(01/10 - 30/11/2021 &

01/04 - 17/04/2022 & 26 -
30/04/2022

ΧΑΜΗΛΗ (01/12/2021 -
31.03/2022) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Τμήμα 1: 
ΙΟΥΛΙΔΑ 7 ανά εβδομάδα

5 φορές την εβδομάδα, εκ
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο και Κυριακή

3 φορές την εβδομάδα, 
εκ των οποίων υποχρεω-
τικά Σάββατο ή Κυριακή

Τμήμα 2: 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
& ΒΟΥΡ-
ΚΑΡΙ

7 ανά εβδομάδα
5 φορές την εβδομάδα, εκ
των οποίων υποχρεωτικά 
Σάββατο και Κυριακή

3 φορές την εβδομάδα, 
εκ των οποίων υποχρεω-
τικά Σάββατο ή Κυριακή

Πίνακες 2-4: Ημερολόγιο πρόγραμμα καθαρισμού οικισμών
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ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(01/06-30/09/2021 & 01/05- 31/05/2022 & 18/04- 25/04/2022) 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 7ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙ-
ΔΑ √ √ √ √ √ √ √

Τμήμα 2: ΚΟ-
ΡΗΣΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√ √ √ √ √ √ √

ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/10 - 30/11/2021 & 01/04 - 17/04/2022 & 26 - 30/04/2022

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ:ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 5ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙ-
ΔΑ √  √  √ √ √

Τμήμα 2: ΚΟ-
ΡΗΣΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√  √  √ √ √

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/12/2021 - 31.03/2022) *
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ  & 3ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙ-
ΔΑ  √  √  √  

Τμήμα 2: ΚΟ-
ΡΗΣΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

 
 

√  
 √  √  

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ. ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) 8ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ)

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει χώρα από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η

Μαΐου 2022.
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδο-
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χος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και
το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης απόφασης περί τρο-
ποποίησης έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμ-
βάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Τα υλικά και εργαλεία καθαριότητας (π.χ. σκούπες,
καρότσια, πλαστικές σακούλες συλλογής απορριμμάτων, κ.λπ.) υλικά ασπρίσματος-βαψίματος,
εργαλεία που απαιτούνται για τις εργασίες αποψίλωσης-κλαδονομής (βενζινοκίνητο χορτοκοπτι-
κό μηχάνημα, βενζινοκίνητο φυσητήρα, φτυάρια, πριόνια,  τσάπες, σκάλες,  κ.λπ.),  είναι  στις
υποχρεώσεις του εργολάβου. 
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παρα-

λαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δι-

καιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

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

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

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

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

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις

ακόλουθες κρατήσεις: 

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

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

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

Δημοσίων  Συμβάσεων  διενεργείται  κράτηση  τέλους  χαρτοσήμου  3%,  πλέον  εισφοράς

20% υπέρ Ο.Γ.Α.

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

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

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

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

4412/2016

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

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

κής σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτο-

σήμου Ο.Γ.Α 20%
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.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.

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

εισοδήματος .

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0019 του προϋπολογισμού του Δή-
μου οικονομικού έτους 2021 με το ποσό των 32.732,99€  και τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπο-
λογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των 16.912,05€, βάσει της με αριθμ.
πρωτ οικ. 274/2021 απόφασης δέσμευσης πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός οικισμών
Δήμου Κέας 2021 – 2022» με α/α 1 καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,

σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικα-

σία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η

επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους

όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις πα-

ρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμε-

νες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι

δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλί-

σεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί

στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολ-

λο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την

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

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221..

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταπο-

κρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλα-

βής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνω-

μοδοτεί  αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις  επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές

ανάγκες.

Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
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παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρε-

χόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο ορι-

στικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  με

απόφασή  του,  η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετι-

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

αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυ-

ητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση

όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλ-

λων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται

υπόψη.  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων

στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και

τις υποδείξεις του Δήμου .

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπρο-

σώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υπο-

χρεώσεις.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρί-

το, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
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6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με

τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 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

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγ-

γραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση

της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτο-

δικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγ-

γείλει 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 έπρε-

πε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, και για ένα έτος (δυνητικά η

εκτέλεσή της θα διαρκέσει από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαΐου 2022).

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ 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 αρμοδίου αποφαινόμενου ορ-

γάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
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α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικα-

τέστησε 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 σύμ-

βαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

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

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

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κα-

τάπτωση 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

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

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

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια του Νο-

μού. 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.

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται

από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) κατατέθηκε

στο Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, το δε άλλο επι-

δόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 Ο   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

                 ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2021)

Του φυσικού ή νομικού προσώπου,………….…………………………………………………………………………………………………
με έδρα  ………………………………..………. Οδός …….………………………………..  αριθμός   Τ.Κ.  ………………..    Τηλ.
……………………. Fax ……………….αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθ. 1623/22.04.2021 Μελέτης του Δήμου Κέας
για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  2 0 2 1  -
2 0 2 2 », υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους
τους όρους της αρ. ……/...0..2021 Διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με το
παρακάτω προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης:

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€)
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

(χωρίς
ΦΠΑ)

1.

Δαπάνες
μισθοδοσίας-

Ανώτατο ημερομίσθιο
1 εργατοτεχνίτη

273 66,06

2.

Προεκτιμούμενο

ποσοστό διοικητικού

κόστους παροχής των

υπηρεσιών του

αναδόχου, των

αναλώσιμων, του

εργολαβικού τους

κέρδους και των

νόμιμων υπέρ

Δημοσίου και τρίτων

κρατήσεων,

σύμφωνα με τον Ν.

4144/2013, άρθρο

22  (11%)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ & ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
(€)

(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€)
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

(χωρίς
ΦΠΑ)

1.

Δαπάνες
μισθοδοσίας-

Ανώτατο ημερομίσθιο
1 εργατοτεχνίτη

273 66,06

2.

Προεκτιμούμενο

ποσοστό διοικητικού

κόστους παροχής των

υπηρεσιών του

αναδόχου, των

αναλώσιμων, του

εργολαβικού τους

κέρδους και των

νόμιμων υπέρ

Δημοσίου και τρίτων

κρατήσεων,

σύμφωνα με τον Ν.

4144/2013, άρθρο

22  (11%)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

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

(Τόπος/Ημερομηνία)______________, __ / __ / 2021

       Ο  Π ρ ο σ φ έ ρ ω ν

                                                                                                                                  (Σφραγίδα / Υπογραφή)

Ε π ί σ η ς ,  β ά σ ε ι  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  6 8  “ Σ υ μ β ά σ ε ι ς  ε ρ γ ο λ α β ί α ς  ε τ α ι ρ ε ι ώ ν  π α ρ ο χ ή ς
υ π η ρ ε σ ι ώ ν ”  τ ο υ  ν .  3 8 6 3 / 2 0 1 0  ( Α  1 1 5 )  “ Ν έ ο  α σ φ α λ ι σ τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  κ α ι
σ υ ν α φ ε ί ς  δ ι α τ ά ξ ε ι ς ,  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  σ τ ι ς  ε ρ γ α σ ι α κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  ,  υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι
ν α  α ν α φ έ ρ ο υ ν  σ τ η ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ο υ ς ,   ε κ τ ό ς  τ ω ν  ά λ λ ω ν ,  τ α  ε ξ ή ς :
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α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
ζ) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους
η) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων
θ)να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό  του εργολαβικού τους κέρδους  και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων
ι )  υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι  ν α  ε π ι σ υ ν ά π τ ο υ ν  σ τ η ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  α ν τ ί γ ρ α φ ο  τ η ς
σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς  σ ύ μ β α σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ η ν  ο π ο ί α  τ υ χ ό ν  υ π ά γ ο ν τ α ι  ο ι
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι

      
Ανάλυση άρθρου 68 του ν.3863/2010

Αριθμός Ατόμων

Ημέρες και ώρες εργασίας

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών

Κόστος Αναλώσιμων

Εργολαβικό Κέρδος

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού 
ανα άτομο

Ποσό που αναλογεί στις πάσης 
φύσεως νόμιμες αποδοχές του 

προσωπικού

Συλλογική Σύμβαση στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόμενοι

Διοικητικό Κόστος Παροχής 
Υπηρεσιών

Νόμιμες Υπέρ Δημοσίου και 
Τρίτων Κρατήσεις 0,12432 %
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄»
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: ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ
- Τηλέφωνο: 22883 60000
- Ηλ. ταχυδρομείο: texniki@kea.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kea.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022 (CPV: 90680000-7)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- 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 

[ ] Ναι [] Όχι
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οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

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

[…...............]
[….]

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 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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δωρεάν;
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
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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

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

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

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

α)[……]·

β)[……]
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1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

[] Ναι [] Όχι
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προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]



5ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Φεβρουαρίου 2020

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι
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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

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  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι: 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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

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

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

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

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
Θα απασχολήσει προσωπικό με τους όρους 
που απαιτούνται από τη παρούσα Σύμβαση

[] Ναι [] Όχι

Θα διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για 
την εκτέλεση της εργασίας, υλικά και εργαλεία 
καθαριότητας (π.χ. σκούπες, καρότσια, 
πλαστικές σακούλες συλλογής απορριμμάτων, 
κ.λπ.) υλικά ασπρίσματος-βαψίματος, εργαλεία
που απαιτούνται για τις εργασίες αποψίλωσης-
κλαδονομής (βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα, βενζινοκίνητο φυσητήρα, φτυάρια, 
πριόνια, τσάπες, σκάλες, κ.λπ.)

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι

Θα ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, θα 
παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την 
υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το 

[] Ναι [] Όχι
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εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε 
τρίτου
Θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί 
καθαριότητας

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων – ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
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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  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

-την εισήγηση του Προέδρου,
-τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας», 
-  τις  διατάξεις  του  άρθρου 72  παρ.  1  εδ.  ε΄  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87  Α΄):  «Νέα Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 117,
-  την  υπ’αριθ.  36/2021 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί   σύναψης  δημόσιων  συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
-  την με αριθμό 1623/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του
Δήμου Κέας,  για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας,  “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 -
2022”,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 - 2022», προϋπολογισμού 49.465,04 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται
στην με αριθμό 1623/22.04.2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος
του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β.  Εγκρίνει την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
2021 - 2022» με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Γ. Καθορίζει τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας
καθαριότητας:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  2021  -  2022»,  σύμφωνα  με  την  αναλυτική
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διακήρυξη της  με αριθμό 1623/22.04.2021 μελέτης  του Αυτοτελούς Τμήματος  Τεχνικών Υπηρεσιών &
περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 64/2021



5ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Φεβρουαρίου 2020

Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή    
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