
19ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Ιουνίου 2022

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης/07.06.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020),  η  19η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 2626/03.06.2022 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                 ΟΥΔΕΙΣ
2.  Καμίλης Θεόδωρος
3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4.  Λουρής Αντώνιος
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 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2626/03.06.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

Θέμα 1ο  :  Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
του Δήμου Κέας, για την υλοποίηση του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δ. Κέας
(Β Φάση)»  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] ́

Θέμα 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την “Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα  3ο  :  Εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  “Έγκριση  κανονισμού  καθαριότητας”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα 4ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  «Καθαρισμός  οικισμών  Δήμου  Κέας  2022  –  2023»
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα 5ο:  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και  εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη δαπανών
τηλεοπτικών γυρισμάτων από την εκπομπή της ΕΡΤ “Από Τόπο σε Τόπο”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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Θέμα  1ο  :  Έγκριση  σύναψης  Διαβαθμιδικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου  και  του
Δήμου Κέας, για την υλοποίηση του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δ. Κέας (Β ́Φάση)».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο 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».

Λαμβάνοντας υπόψη:

 Την με Α.Π. οικ 133183/2387/27-10-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, περί ορισμού
Υπόλογου Διαχειριστή Πράξης ενταγμένης στη ΣΑΕΠ 567 του ΠΔΕ με κωδικό 2015ΕΠ56700002 και
τίτλο  "  Έργα  Συντηρήσεων  –  Επισκευών  Σχολικών  Κτηρίων,  σε  νησιά  της  ΠΕ  Κυκλάδων  "όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το με Α.Π. 156785/1158/07-12-2021 αίτημα του Δήμου Κέας για χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης.
 Το υπ’ αριθ. 62180/1550/24-5-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με θέμα :

Σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας, για
την υλοποίηση του έργου: «Συντηρήσεις - Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δ. Κέας (Β΄Φάση)»

 Την α/α 240/2022 (ΑΔΑ: 9Ο7Λ7ΛΞ-ΒΞΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου περί έγκρισης σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
του Δήμου Κέας, για την υλοποίηση του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δ. Κέας (Β
Φ́άση)»

 Το Σχέδιο Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Σύρο σήμερα, .../...../2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

 Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  (ΠΝΑ)  ,  που  εκπροσωπείται  από  τον  Περιφερειάρχη  κ.  Χατζημάρκο
Γεώργιο και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100 Σύρος),

 Δήμος Κέας που εκπροσωπείται από την Δήμαρχο, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου και εδρεύει στην έδρα
του Δήμου,

συνάπτουν σύμβαση Διαβαθμιδικής συνεργασίας, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να εκτελεστεί έργο
επισκευών-συντηρήσεων σε σχολικά κτίρια του ως άνω Δήμου ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα :

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  99  «Συμβάσεις  Διαδημοτικής  ή  Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας»  του
Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και  τον Ν.3463/2006 «Δημοτικός και  Κοινοτικός Κώδικας»,  όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

3. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018), "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτ/σης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της
Συμμετοχής - Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ. Πρόγραμμα
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I".
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4. Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων Έργων». Το Ν.
1418/1984  περί  "Δημόσια  Έργα  και  ρυθμίσεις  συναφών  Θεμάτων",  το  Π.Δ.171/87  και  το
Π.Δ.7/2013, όσον αφορά τις διατάξεις τους που δεν καταργήθηκαν από τον Ν.4412/2016 (σχετ.
Εγκύκλιος 18/19.10.2016, αριθ. πρωτ. ΔΝΣα'/οικ68559/19.10.16, του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων).

5. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010) περί "Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου"
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν. 4270/2014 "Δημόσιο Λογιστικό", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

8. Το Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες."

9. Την με Α.Π. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί "Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του
ΠΔΕ.... κλπ", όπως ισχύει.

10. Την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί "Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων
των ΣΑ του ΠΔΕ και ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού ΠΔΕ".

11. Την με  αριθμ.  43281/21-04-2022 Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  περί
έγκρισης της ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ του ΠΔΕ 2022

12. Την με  α.π.  οικ  133183/2387/27-10-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων,  περί
ορισμού  Υπόλογου  Διαχειριστή  Πράξης  ενταγμένης  στη  ΣΑΕΠ  567  του  ΠΔΕ  με  κωδικό
2015ΕΠ56700002 και τίτλο " Έργα Συντηρήσεων – Επισκευών Σχολικών Κτηρίων, σε νησιά
της ΠΕ Κυκλάδων "όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

13. Το με α.π. 156785/1158/07-12-2021 αίτημα του Δήμου Κέας για χρηματοδότηση της εν λόγω
πράξης. 

14. Την με αριθμ. 240/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ, περί έγκρισης Σύναψης
της Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9Ο7Λ7ΛΞ-ΒΞΧ)

15. Την με αριθμ. …../2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, περί έγκρισης
Σύναψης της Δ.Σ. (ΑΔΑ: ....................................)

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΧΩΡΟΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση - αποκατάσταση των φθορών και
βελτίωση  των  σχολικών  μονάδων  του  Δήμου,  από  πλευράς  λειτουργικότητας  και  ασφάλειας  κτιρίων,
εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων  των σχολικών κτηρίων του Δήμου Κέας.
Σκοπός της σύμβασης είναι η συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου για την υλοποίηση του έργου την
ανάληψη  από  την  Περιφέρεια  Νότιου  Αιγαίου  αρμοδιότητας  για  χρηματοδότηση  έργου  επισκευών-
συντηρήσεων σχολικών κτιρίων του Δήμου Κέας, (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την
εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους ),
την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από τις  Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας,  την δημοπράτηση του
έργου,  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  την  άσκηση  καθηκόντων  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και
Προϊσταμένης Αρχής, τις διαδικασίες πληρωμής του έργου και εν γένει κάθε απαραίτητης για την υλοποίηση
του έργου ενέργειας.
Την  εν  λόγω αρμοδιότητα  ο  αντισυμβαλλόμενος  Δήμος  εκχωρεί  στην  Περιφέρεια  Νότιου  Αιγαίου  για  το
χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης.
Οι παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευών όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί και ιεραρχηθεί από την Τεχνική
Υπηρεσία  του  Δήμου  Κέας  αφορούν  σχολεία  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και
συγκεκριμένα το (1) Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου, (2) Δημοτικό σχολείο Κορησσίας, (3) Νηπιαγωγείο Ιουλίδας,
(4) Δημοτικό σχολείο Αγίου  Νικολάου Κάτω Μεριάς,  (5)  Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Κάτω Μεριάς,  (6)
Δημοτικό σχολείο Ιουλίδας και (7) Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου και ΕΠΑΛ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η Διαβαθμιδική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει
χρονική ισχύ είκοσι οκτώ (28) μηνών.
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής : Για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται τμηματική προθεσμία
ενός (1) μήνα, για την δημοπράτηση και υπογραφή της σύμβασης τμηματική προθεσμία έξι (6) μηνών & για
την  υλοποίηση  του  έργου  τμηματική  προθεσμία  δώδεκα  μηνών  (16)  και  για  το  στάδιο  της  οικονομικής
εκκαθάρισης και διοικητικής παραλαβής για χρήση προθεσμία πέντε (5) μηνών. Οι αναφερόμενες τμηματικές
προθεσμίες  είναι  ενδεικτικές.  Η  συνολική  προθεσμία  των  είκοσι  οκτώ  (28)  μηνών  η  οποία  δύναται  να
παραταθεί  έως  και  την  ολοκλήρωση  του  έργου,  μετά  από  αιτιολογημένες  εισηγήσεις  της  διευθύνουσας
υπηρεσίας  και  της επιτροπής παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης.
Εντός ενός μήνα από την λήξη κάθε, ως άνω, προθεσμίας συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης για να
εξετάσει την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Μετά ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που θα εκτελεστεί, θα εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών
κατά τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016 και πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση κατά
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η Βεβαίωση περάτωσης εργασιών και η διοικητική παραλαβή για χρήση αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για
την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης. Επόμενο στάδιο διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης
δεν προβλέπεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν επιδρά στα δικαιώματα του Δήμου
που απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση που θα υπογραφτεί με τον εργολάβο εκτέλεσης του έργου,
και τα οποία καθορίζονται από τις διατάξεις εκτέλεσης δημοτικών έργων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1.Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει :

1. Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 165.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

2. Να συμμετέχει  με  δυο  εκπροσώπους της  στην  Επιτροπή Παρακολούθησης της  Εφαρμογής της
Σύμβασης.

3. Την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, την δημοπράτηση
του  έργου,  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  την  άσκηση  καθηκόντων  Διευθύνουσας
Υπηρεσίας  και  Προϊσταμένης  Αρχής,  τις  διαδικασίες  πληρωμής  του  έργου  και  εν  γένει  κάθε
απαραίτητης για την υλοποίηση του έργου ενέργειας. 

4. Την διάθεση του απαραίτητου προσωπικού από τις υπηρεσίες της για την σύνταξη της μελέτης και
υλοποίηση και πληρωμή του έργου.

2.Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει :

5. Να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης.

6. Την  όποια  συμπληρωματική  χρηματοδότηση  απαιτηθεί,  πέραν  της  χορηγούμενης  από  την
Περιφέρεια  Νότιου  Αιγαίου  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  του  έργου  βάσει  της  μελέτης
προηγούμενης παραγράφου του ιδίου άρθρου.

7. Την υπόδειξη των αναγκαίων επισκευών-συντηρήσεων των σχολικών μονάδων ευθύνης του εντός
του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.

8. Την  συνδρομή  με  τις  υπηρεσίες  του  στα  καθήκοντα  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  για  την
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσόν χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης ανέρχεται σε 165.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%).
Το  ποσόν  αυτό  αναλαμβάνει  η  Περιφέρεια  Νότιου  Αιγαίου  την  υποχρέωση  να  χρηματοδοτήσει  από  το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, ΣΑΕΠ567, κωδικός 2015ΕΠ5670002.
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Η χρηματοδότηση γίνεται βάσει των θεωρημένων λογαριασμών-πιστοποιήσεων, που συντάσσονται κατά τις
διατάξεις του Ν .4412/2016 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, που στην προκειμένη περίπτωση
είναι  η  χωρικά  αρμόδια  Τεχνική  Υπηρεσία  της  Περιφέρειας,  και  κατόπιν  βεβαίωσης  από  την  αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 7
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και την διάταξη του άρθρου 99
παρ. στ’, του Ν.3852/2010, αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή που θα ασκεί καθήκοντα οργάνου
παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών, οι οποίοι θα οριστούν από τους
νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι:

1.Δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ).
2.Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Κέας.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως θα
προβλέπεται στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορισμού εκπροσώπων της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει  σε χρονικά διαστήματα,  για τη διαπίστωση της πορείας του έργου, όπως αυτή
προβλέπεται  στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος,  και  εισηγείται  για τις τροποποιήσεις της
σύμβασης. Η Επιτροπή βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης κατά την λήξη της,

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα ημερήσιας
διάταξης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον
μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Ο πρόεδρος μπορεί  να αναθέσει  σε μέλος,  ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας
διάταξης.  Μπορεί  επίσης  να  καλεί  στις  συνεδριάσεις  τα  αρμόδια  στελέχη  των  δύο  φορέων  καθώς  και
οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε
συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 8
ΡΗΤΡΕΣ

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  υποχρεούνται  από  κοινού  για  την  ορθή  και  πιστή  εφαρμογή  της  παρούσας
σύμβασης.  Η  παράβαση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  αυτής  της  σύμβασης,  που  θεωρούνται  όλοι
ουσιώδεις,  από  οποιοδήποτε  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  παρέχει  στον  άλλο  το  δικαίωμα  να  αξιώσει
αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.

Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους
έχει  ο  αντισυμβαλλόμενος το  δικαίωμα να καταγγείλει  τη  σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η επίλυση των  διαφορών μεταξύ  των συμβαλλομένων για  θέματα  που αναφέρονται  στην  ερμηνεία  και
εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 7. Η απόφαση στη περίπτωση
αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται  για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η
πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων
για  την  ερμηνεία  και  την  εφαρμογή  των  όρων  της  παρούσας  θα  υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  των
Δικαστηρίων της Σύρου, Ν. Κυκλάδων .

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για  τη  τροποποίηση  ή  παράταση  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  έγγραφη  συμφωνία,  η  οποία  θα
υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών.
Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα
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ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος Χατζημάρκος   

                                                     

Για τον
Δήμο Κέας

Η  Δήμαρχος

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

1.Το γεγονός ότι το διαλαμβανόμενο θέμα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου

Εισηγούμαστε: 

α. την έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και του Δήμου Κέας, για την υλοποίηση του έργου: «Συντηρήσεις - Επισκευές Σχολικών
κτιρίων Δ. Κέας (Β΄ Φάση)» και 
β. την έγκριση του υποβληθέντος Σχεδίου Σύμβασης  Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το εγγεγραμμένο έργο
στη ΣΑΕΠ 567 με κωδικό 2015ΕΠ5670002 και τίτλο «Συντηρήσεις
επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Κέας (Β φάση)». Ο Π/Υ του έργου ανέρχεται στο ποσό των
165.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της τα ανω-
τέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. την έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και του Δήμου Κέας, για την υλοποίηση του έργου: «Συντηρήσεις - Επισκευές Σχολικών
κτιρίων Δ. Κέας (Β΄ Φάση)» και 

β. την έγκριση του υποβληθέντος Σχεδίου Σύμβασης  Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το εγγεγραμμένο έργο
στη ΣΑΕΠ 567 με κωδικό 2015ΕΠ5670002 και τίτλο «Συντηρήσεις
επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Κέας (Β φάση)». Ο Π/Υ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 165.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 96/2022
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Θέμα 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την “Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων
χώρων”.   

Ο Πρόεδρος  της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
λέει ότι : 

 αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων για τη χρήση 
των δημόσιων κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς & τους 
χρήστες & εκμεταλλευτές αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της λειτουργίας τους.

Ο παρόν Κανονισμός που θα δεσμεύει τις Δηµοτικές Υπηρεσίες, τους δικαιούχους των αδειών 
εκμετάλλευσης & τους µισθωτές αυτών, θα συνοδεύει  κάθε απόφαση Δημάρχου περί χορήγησης & 
εκμίσθωσης αδείας εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου, με απώτερο σκοπό αφενός την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων & των επισκεπτών του νησιού, την βελτίωση της αισθητικής εικόνας 
& λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων και αφετέρου την ασφάλεια & προστασία της κίνησης 
των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους & ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

 Ο παρόν Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), των άρθρων 73 & 94 του Ν. 3852/2010, 
(ΦΕΚ τευχ. Α΄/87/07.06.2010), καθώς και των διατάξεων στο άρθρο 13 παρ. 14 του από 24-9/20-10-
1958 Β.∆/τος [Φ.Ε.Κ. τ.Α΄171/1958], αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ 
ουσιαστικού Νόμου

Επί του σχεδίου του κανονισμού έχουν γνωμοδοτήσει θετικά το Δ.Σ. της Κοινότητας Ιουλίδας με 
την υπ’αριθμ. 11/2022 απόφαση και το Δ.Σ. της Κοινότητας Κορησσίας με την υπ’αριθμ. 3/2022 
απόφαση. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ανα-
φέρουν τα εξής :

Σύμφωνα με την εισήγηση που μας κοινοποιήθηκε ψηφίζουμε  ΥΠΕΡ με τις ακόλουθες
παρατηρήσεις :

“..Για το Θέμα 2: "Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων", η χορήγηση άδειας τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων αφορά κυρίως τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού Ιουλίδας και την 
πλατεία Κατωμεριάς, εφόσον σχεδόν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι για τραπεζοκαθίσματα στους 
οικισμούς Κορησσίας και Βουρκαρίου είναι στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου. Δεν γίνεται 
κάποια αναφορά στον κανονισμό για την παγιωμένη, άτυπη, κατάληψη του δρόμου της Ιουλίδας 
από Πιάτσα προς Πλατεία, με επέκταση της παραχωρούμενης επιφάνειας στον πεζόδρομο μετά την 
διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων το βράδυ..”

Το μέλος της οικονομικής επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Δεμένεγας  απαντά στα μέλη της
μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγα και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη και ενημερώνει όλα τα παρόντα μέλη
για τα κάτωθι :
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“..Κατ’ αρχήν  είναι λανθασμένη η τοποθέτηση ότι ο κανονισμός αυτός αφορά κατά κύριο λόγο την
Ιουλίδα και την Πλατεία της Κάτω Μεριάς. Υπάρχουν αρκετά καταστήματα στην Κορησσία εκτός 
της ΧΖΛ, επομένως αρμοδιότητας του Δήμου Κέας όπως επίσης υπάρχουν και επιχειρήσεις στο 
Βουρκάρι, πάλι εκτός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα. Επίσης γίνεται για 1η φορά πρόβλεψη για 
είσπραξη τελών, από κατάληψη δημόσιων χώρων από επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας ή εργολάβους 
που καταλαμβάνουν τους χώρους αυτούς.

Προφανώς και ένας κανονισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει “παγιωμένες” και “άτυπες” 
παραχωρήσεις. Παρολ’ αυτά έχει γίνει πρόβλεψη, όταν ο δρόμος που αναφέρετε πεζοδρομείται, 
μπαίνει στην συνθήκη που περιγράφεται στον κανονισμό, σχετικά με τους πεζόδρομους..”

Η  Οικονομική  Επιτροπή  έπειτα  από  διαλογική  συζήτηση  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τις
ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Κοινοτήτων Ιουλίδας και Κορησσίας,
την ανάγκη έγκρισης του κανονισμού και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο την “Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων” ο οποίος παρατίθεται
παρακάτω σε πλήρες κείμενο. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων για τη χρήση
των δημόσιων κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς &
τους χρήστες & εκμεταλλευτές αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της λειτουργίας
τους.

Ο  παρόν  Κανονισμός  θα  δεσµεύει  τις  Δηµοτικές  Υπηρεσίες,  τους  δικαιούχους  των  αδειών
εκµετάλλευσης  &  τους  µισθωτές  αυτών,  συνοδεύει  δε  &  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  κάθε
απόφασης Δημάρχου περί χορήγησης & εκμίσθωσης αδείας εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου.

Σκοπός του Κανονισμού

-Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων & των επισκεπτών του νησιού.
-Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας & λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
-Η ασφάλεια & προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους & ειδικότερα των
Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
-Ο  ορισμός  επιφάνειας  δημόσιου  χώρου  που  παραχωρείται  από  το  Δήμο  για  εκμετάλλευση  ή
προσωρινή χρήση.
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Επειδή η χρήση των κοινοχρήστων χώρων είναι σχεδόν ολική & οι ιδιώτες δε δραστηριοποιούνται
µόνον στην έκταση για την οποία τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια αλλά & στον εκτός αυτής
χώρο, µε αποτέλεσμα να αναιρείται προς τους πολίτες το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωµα
της κοινής χρήσης, στόχος του παρόντος Κανονισµού είναι να διαμορφωθεί το πλαίσιο που θα
επιτρέψει  την  αρμονική  συνύπαρξη  των  κατοίκων  &  των  επιχειρηματιών,  να  προστατευθεί  η
ασφαλής  κυκλοφορία  των  πεζών,  η  ψυχαγωγία  των  παιδιών,  η  διευκόλυνση  της  κίνησης  των
Ατόμων µε Ειδικές Ανάγκες καθώς & όλων των προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος & εν γένει των επιχειρήσεων που
αδειοδοτούνται από το Δήμο & η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά &
εν γένει η κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων, που εξυπηρετεί το κοινό & διευρύνει τον κύκλο
εργασιών αυτών, πρέπει να οδηγεί σε αναβάθμιση την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του νησιού
μας και όχι µε αυθαίρετες κατασκευές & εκτεταμένες καταλήψεις.

Οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, οι πεζόδρομοι, τα πάρκα, τα πεζοδρόμια, συνδέονται άμεσα µε την
ποιότητα  ζωής  των  πολιτών  στην  καθημερινή  τους  εξυπηρέτηση  ή  στην  αναψυχή  τους.
Προτεραιότητα του Δήμου µας είναι η ομαλή λειτουργία του νησιού που συνδυάζει τη λειτουργία
καταστημάτων παράλληλα µε την απρόσκοπτη χρήση εκ μέρους του κοινού των κοινοχρήστων
χώρων.

Έκταση εφαρμογής που αφορά ο παρών κανονισμός

α. Στην χρήση κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Κέας.
β. Στην προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου µε τραπεζοκαθίσµατα & µε
κάθε άλλου σχετικού λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά,
περίπτερα,  δημιουργία  προσωρινών  εργοταξίων,  παραχώρηση  ή  ενοικίαση(Π.Δ.  270/81-
δημοπρασία)  για  διενέργεια  εκδηλώσεων  &  άλλες  χρήσεις  που  τυχόν  θα  απαιτηθεί  να
παραχωρηθούν στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 2

Νοµικό Πλαίσιο

 • Ο παρόν Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση
του  Κώδικα  Δήμων & Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006)  & των  άρθρων 73 & 94 του  Ν.
3852/2010,  (ΦΕΚ τευχ.  Α΄/87/07.06.2010),  αποτελεί  δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει
ισχύ ουσιαστικού Νόμου. Επιπλέον, στο άρθρο 13 παρ. 14 του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος «
Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ.Α΄171/1958], ορίζεται ότι «ουδεμία άλλη αρχή ή
νομικόν  πρόσωπον  ή ίδρυμα  έχει  αρμοδιότητα να  εκδίδει  αδείας  χρήσεως  πεζοδρομίων,  οδών,
πλατειών,  αλσών  ανηκόντων  εις  δήμους  ή  κοινότητας  ή  παραχωρηθέντων  εις  αυτούς  προς
εκµετάλλευσιν, στοών και κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλην του δήμου ή της κοινότητος».

Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις :

• Του  Ν.  1080/1980  (ΦΕΚ  246/Α΄/1980)  άρθρο  3  «Περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας
και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
• Του Ν. 1337/1983. • Του Ν.4067/12 (ΝΟΚ , ΦΕΚ 79Α) όπως ισχύει.
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• Του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989).
• Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990).
• Του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α/94).
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών & υλικών κύριας για
προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ» ΦΕΚ 517Β/98.
• Του Ν. 3734/09, άρθρο 34 παρ. 2 «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων
µορφών ενέργειας ... & άλλες διατάξεις».
• Της υπ’αρ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και  Κλιµατικής  Αλλαγής  «Ειδικές  ρυθµίσεις  για  την  εξυπηρέτηση  ατόµων  µε  αναπηρία  σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
• Του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222Α) παρ. ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΟΤΑ ΚΑΙ  ΤΩΝ  Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (περίπτερα), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ τ’. Α΄/93/14.04.2014). • Του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ τ’. Α΄/107/31-07-2017) άρθρα
55 & 66.
 • Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ τ’. Α΄/171/13-11-2017).
 • Του Ν.∆. 1044/71 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών &
Θυµάτων Πολέµου» όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα.
• Του Ν. 2946/2001 & την Κ.Υ.Α. 52138/2003, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 18801/2006.
• Του Ν. 2696/1999 άρθρο 34 παρ. 2: «η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται …..ε) σε
πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται,  για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους,
εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση µε ειδική σήμανση», ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 48
του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώματος
µε εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η
επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν
τις οδούς». Επιπλέον, στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «αυτοί που
ανεγείρουν οικοδομές µέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα & καταλαμβάνουν
ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από τη οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν
πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών».
Προσθέτως, δυνάμει της παρ. 5 της τελευταίας διατάξεως, απαγορεύεται η κατάληψη επιφάνειας
πεζοδρόμου (άρα & η τοποθέτηση εμποδίων οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε σηµείο του),
εφόσον µε αυτήν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων µε
αναπηρίες.
• Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ).
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001).
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000.
• Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004).
• Κατά  την  ενδεικτική  απαρίθμηση  στο  άρθρο  967  του  Αστικού  Κώδικα  των  κοινοχρήστων
πραγμάτων,  περιλαμβάνονται  σε  αυτά  &  οι  δρόμοι  ανεξάρτητα  αν  πρόκειται  για  εθνικούς,
επαρχιακούς, δημοτικούς ή κοινοτικούς. Ως τμήματα των δρόμων & ως κοινόχρηστα λογίζονται &
τα πεζοδρόμια, όπως προκύπτει από το άρθρο 13 παρ. 1 του από 24-9/20.10.1958 Β.∆., από το την
παρ.39,  του  άρθρου  2,  του  ν.4067/12  (ΝΟΚ)  &  τα  άρθρα  2  &  47  του  ισχύοντος  ΚΟΚ  [Ν.
2696/1999 και Ν. 3904/2010].
• Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από
το αυτοτελές δικαίωµα στην προσωπικότητα, κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος.
Επιχειρώντας την οριοθέτηση της έννοιας & του περιεχομένου του ανήκοντος, αδιακρίτως σε κάθε
άτομο δικαιώματος στην κοινή χρήση, θεωρείται ότι αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα διέλευσης
του κοινού µε οποιαδήποτε τρόπο & οποτεδήποτε, πλην µόνο παροδικά από τους κοινόχρηστους
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χώρους.
• Σημειωτέον δε ότι βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος υφίσταται υποχρέωση υλοποιήσεως,
από  τον  διοικητικό  μηχανισμό,  όλων  των  αναγκαίων  υποδομών  που  θα  διασφαλίσουν  την
αυτόνομη,  ανεμπόδιστη  &  ασφαλή  χρήση  των  κοινοχρήστων  χώρων  από  τα  ΑΜΕΑ αλλά  &
γενικότερα από τα  εμποδιζόμενα άτομα,  η  δε  Οδηγία  2000/78/ΕΚ [Ν.  3304/2005]  εισάγει  την
έννοια των αναγκαίων προσαρμογών για τη θεμελίωση µη διάκρισης σε βάρος των ΑΜΕΑ.
• Του  Ποινικού  Κώδικα  άρθρα  292  παρ.  1  & 458 (παρακώλυση  συγκοινωνιών  & παραβάσεις
διοικητικών διατάξεων).
• Της υπ’αρ. 3447/2007 Απόφασης του ΣτΕ.
• Της υπ’αρ.6952/16-03-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Φ.Ε.Κ. τ. Β΄420/2011], με την οποία
τίθενται υποχρεώσεις & µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών [όπου στην προαναφερόμενη
απόφαση  αναφέρεται  ο  όρος  «πεζοί»  συμπεριλαμβάνει  &  τα  άτομα  µε  αναπηρία]  κατά  την
εκτέλεση των εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων & οικισμών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών.

ΑΡΘΡΟ 3

Ορισµοί

• Δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι , στοές, πλατείες, άλση & γενικά οι
προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό
σχέδιο  του  οικισμού  ή  έχουν  τεθεί  σε  κοινή  χρήση  µε  οποιοδήποτε  άλλο  νόμιμο  τρόπο.
Κοινόχρηστοι, επίσης θεωρούνται οι χώροι που σύμφωνα µε το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη
τους προορίζονται για κοινή χρήση & η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Κέας.
Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού
Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά
τους  όρους  του  νόμου,  ιδιαίτερα  ιδιωτικά  δικαιώματα,  εφ’  όσον  µε  τα  δικαιώματα  αυτά
εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
• Δρόμοι  είναι  οι  κοινόχρηστες  εκτάσεις,  που  εξυπηρετούν  κυρίως  τις  ανάγκες  κυκλοφορίας
οχημάτων & πεζών.
• Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση πεζών.
• Πρασιά ιδιωτικός χώρος του οικοπέδου οποίος δύναται νά αφεθεί σε κοινή χρήση η θεωρειται ότι
αφήνεται σε κοινή χρήση πεζών όταν δεν περιορίζεται η προσπέλαση της.
• Τέλος  είναι  η  χρηματική  παροχή  που  καταβάλλεται  από  τους  υπόχρεους  έναντι  ειδικού
ανταλλάγματος  (αντιπαροχής),  το  οποίο  συνίσταται  στη  χρησιμοποίηση  ορισμένου  δημοτικού
χώρου, έργου ή υπηρεσίας.
• Άδεια  Χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  είναι  ατομική  διοικητική  πράξη,  η  οποία  υπόκειται  σε
ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου & του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας &
κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα.  Ειδικότερα,  η  χορήγηση  άδειας  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  σε  εμπορικά
καταστήματα  &  ιδίως  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  προϋποθέτει  την  νόμιμη
λειτουργία αυτών.
• Ανάκληση άδειας είναι ατομική δυσμενής διοικητική πράξη µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας
άλλης  διοικητικής  πράξης.  Αποσκοπεί  όχι  στην  ποινική  τιµωρία  αδικήµατος  αλλά  στην
συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόμου & του παρόντος Κανονισµού.
• Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του
Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων
της  χορηγηθείσης  άδειας,  είτε  αυτοί  αφορούν  το  είδος  της  χρήσης  & τη  θέση  ή  έκταση  του
παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
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ΑΡΘΡΟ 4

Αρµοδιότητες

Εκτός του Δήμου Κέας καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να
εκδίδει  άδειες  παραχώρησης  κοινόχρηστων  χώρων  που  ανήκουν  στο  Δήμο  Κέας  ή  έχουν
παραχωρηθεί  σ’ αυτόν για εκμετάλλευση,  ούτε να  παραχωρεί  δικαίωμα χρήσης εκμετάλλευσης
περιπτέρου.
Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Κέας χορηγεί σύμφωνα µε το νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες.
2.  To  Τμήμα  Διοικητικού  εφαρμόζει  την  ισχύουσα  νομοθεσία  για  τη  χορήγηση  αδειών
εκμετάλλευσης περιπτέρων & είναι αρμόδιο για το διοικητικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
αυτών.
3.  Το  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών  χορηγεί  κάθε  είδους  εγκρίσεις  στο  πλαίσιο  εσωτερικής
υπηρεσιακής  διαδικασίας,  για  τα  λειτουργικά  ή  διακοσμητικά  στοιχεία  που  τοποθετούνται  στο
κοινόχρηστο χώρο.
4.  Η Οικονομική επιτροπή επιλύει  κάθε  διαφορά που ανακύπτει  από την εφαρμογή αυτού του
κανονισµού  &  παραπέµπει  στο  Δηµοτικό  Συμβούλιο  θέµατα  που  έχουν  σχέση  µε  την
αναδιατύπωση & συμπλήρωση του παρόντα κανονισµού.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

Α) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Β.∆/τος της 24-9/20-10-
1958 «Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ. Α΄171/1958], όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η
παραχώρηση  της  χρήσεως,  καθορίζονται  µε  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  (κατόπιν
εισήγησης της εκάστοτε Κοινότητας και έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από επιτόπιο έλεγχο
των εισηγούμενων χώρων).
Με όμοια απόφαση καθορίζεται επίσης & το ετήσιο τέλος κατά τετραγωνικό µέτρο, αναλόγως της
περιοχής στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος, ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσεως.
Μπορεί,  πάντως, τα παραπάνω στοιχεία [χώροι και τέλος] να καθοριστούν µε µια απόφαση, η
οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα & πρέπει να δημοσιευτεί κατά το άρθρο 66 του Β∆ της 24-9/20-
10- 1958. Εννοείται ότι εφόσον η παραπάνω απόφαση έχει ληφθεί, εξακολουθεί να ισχύει µέχρι να
τροποποιηθεί.
Β)  Αίτηση.  O προτιθέμενος  να χρησιμοποιήσει  κοινόχρηστους  χώρους,  υποβάλλει  πριν από τη
χρήση αίτηση στο Δήµο. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί μαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της
άδειας του καταστήματος. Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του
αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης & (β) η θέση, η έκταση & το
είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως & η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται  την
παραχώρηση της χρήσης.

Γ) Γνωμάτευση Αστυνοµίας. Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης, η Αστυνομική Αρχή γνωματεύει
αν υφίστανται  λόγοι  ασφάλειας  της  κυκλοφορίας  πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη  µη
χορήγηση της αιτουμένης αδείας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία πέντε ηµερών που τίθεται, η
άδεια χορηγείται & χωρίς τη γνωµάτευσή της [άρθρο 13 παρ. 6 του Β∆ της24-9/20-10-1958, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.  3254/2004].  Χορηγηθείσα άδεια χωρίς θετική
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γνώμη  ή  λόγω  μεταβολής  συνθηκών  ανακαλείται  υποχρεωτικά  από  το  Δήµαρχο  ή  Πρόεδρο
κοινότητας  εντός  δεκαημέρου  από  της  εγγράφου  ειδοποιήσεώς  του,  ότι  συντρέχουν  λόγοι
ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων.
Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται αναλογική επιστροφή του καταβληθέντος τέλους [άρθρο 13 παρ. 7
του ΒΔ της 24-9/20-10- 1958].

Δ) Πληρωµή του τέλους. Για τη χορήγηση της άδειας πρέπει προηγουμένως να έχει καταβληθεί ή
εκκαθαριστεί το αναλογούν ετήσιο τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

Ε)  Απόφαση  Δηµάρχου.  Η  άδεια  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου  χορηγείται  µε  απόφαση  του
Δηµάρχου.  Οµοίως  µε  απόφαση  του  ιδίου  επιβάλλονται  χρηµατικά  πρόστιµα  σε  περίπτωση
αυθαίρετης χρήσης. (Ν.4483/17-άρθρο 55).

ΑΡΘΡΟ 6

Γενικές Αρχές

1.  Στα  πεζοδρόμια  εξασφαλίζεται  ελεύθερος  χώρος  για  την  κίνηση των  πεζών,  πλάτους  1,50µ
τουλάχιστον.

2. Στους πεζοδρόμους εξασφαλίζεται ικανό πλάτος τουλάχιστον 2,00 μέτρων για την απρόσκοπτη
&  συνεχή  διέλευση  των  πεζών  και  οχημάτων  έκτακτης  ανάγκης  (πυροσβεστικό  όχημα,
ασθενοφόρο), όχημα για είσοδο έξοδο σε χώρο στάθμευσης, απορριμματοφόρο κ.λπ.

3. Δεν πρέπει να εμποδίζεται η ανάδειξη & η προβολή των µνηµείων του νησιού.

4. Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 0,40cm από την οικοδομική γραµµή
&  εφόσον  καλύπτει  τις  πιο  πάνω  προϋποθέσεις,  ενώ  η  ενδεχόμενη  ανάρτηση  αυτών  επί  των
προσόψεων των κτηρίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5µ.

5. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των
καταστημάτων  &  των  επιτηδευματιών  κάθε  μορφής  (συνεργεία  αυτοκινήτων,  μοτοσικλετών,
συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.).

6. Στα καταστήµατα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου,
σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.

7. Δεν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη & ελεύθερη χρήση του
αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήµος ή άλλος Οργανισμός Κοινής Ωφελείας στον
κοινόχρηστο χώρο.

8.  Η  σκίαση  των  προς  εκμετάλλευση  ή  προσωρινή  χρήση  χώρων  θα  γίνεται,  είτε  µε  την
τοποθέτηση  τέντας  στην  όψη  του  κτιρίου  σε  ύψος  τουλάχιστον  3m.  από  το  έδαφος  &  χωρίς
κατακόρυφα στηρίγματα, είτε µε ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του
παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα.

9.  Δεν  επιτρέπεται  καµία  µόνιµη  κατασκευή  στον  παραχωρούμενο  κοινόχρηστο  χώρο
(υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων
επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι
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για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει πριν από την
έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήµου κατόπιν υποβολής µαζί µε την άδεια
των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών & αρχιτεκτονικών σχεδίων.

10. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων & άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε παρέµβαση.

11.  Η  φύτευση  καλλωπιστικών  φυτών  &  δέντρων  στις  πλατείες,  τους  πεζοδρόμους  &  τα
πεζοδρόμια καθώς  & η αποκατάσταση του γύρω χώρου θα γίνεται µόνο από το Τμήμα Τεχνικής
Υπηρεσίας  του Δήµου για  να  µην παρατηρείται  το  φαινόμενο χρήσης  ακατάλληλων φυτών  &
υλικών ή κατασκευών που εμποδίζουν την απορροή ομβρίων ή άλλων κακοτεχνιών.

12.  Η καθαριότητα  του  παραχωρηθέντος  τμήματος  του  κοινόχρηστου  χώρου είναι  ευθύνη  του
υπευθύνου του καταστήματος.

13.  Όλες  οι  κατασκευές  στους  παραχωρούμενους  κοινόχρηστους  χώρους  δεν  πρέπει  να  έχουν
µόνιµα χαρακτηριστικά & θα κατασκευάζονται µετά από έκδοση άδειας με ηλεκτρονικό τρόπο από
τις Τεχνικές Υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 7

Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων

1.Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων

Σε κάθε κατάστηµα παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στην πρόσοψη ή την προβολή του. Σε
περίπτωση  που  ένας  από  τους  δικαιούχους  δεν  χρησιμοποιεί  τον  κοινόχρηστο  χώρο  που  του
αναλογεί,  η  χρήση  του  χώρου  αυτού  µπορεί  να  παραχωρηθεί  από  τον  Δήµο  σε  παρακείμενα
καταστήματα, ανάλογα µε την πρόσοψη τους (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) .
Προ της εισόδου πολυκατοικιών ή κατοικιών, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε
καµία  περίπτωση όπως  επίσης  & μπροστά από  την  πρόσοψη άλλου  καταστήματος,  χωρίς  την
έγγραφη συγκατάθεση αυτού (άρθρο 3, Ν. 1080/80, Ειρ. Θεσσ. 739/93, ΣτΕ 3258/92, ΝοΒ 1994
σελ. 1253).

Οι  διάδροµοι  που  βρίσκονται  εντός  του  χώρου  των  τραπεζοκαθισµάτων  &  εξυπηρετούν  τη
λειτουργία των καταστημάτων, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

Για τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, η
οριοθέτηση  των  τµηµάτων  αυτών  καθώς  επίσης  &  ο  καθορισµός  του  ετήσιου  τέλους  ανά
τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου, µετά από εισήγηση της
αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου.
Για τη διαμόρφωση του χώρου & την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισµάτων εκδίδεται από το Δήµο
άδεια χρήσης µε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της, έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.

Η σκίαση των χώρων µπορεί να γίνεται, µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος
τουλάχιστον 3,00µ. από το έδαφος & χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, με άνοιγμα μέχρι 2 μέτρα και
μέχρι 0,5 μέτρα από την άκρη του πεζοδρομίου ή µε ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το
πολύ ίση µε αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που για την σκίαση
χρησιμοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% (Απόφαση Α.Π. 52716/20-11-01 της
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Γεν. Δ/νσης Πολεοδοµίας, Δ/νση Ο.Κ.Κ του ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 1663/Β/2001), της επιφάνειας του
συνόλου του κοινόχρηστου χώρουπλατείας, θα είναι χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα.

Επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  διαφανών  & χωρίς  κορνίζα  κινητών  μη  πακτωμένων  υαλόφρακτων
ανεμοφρακτών ύψους έως 1,60µ. καθώς & άλλων διακοσμητικών στοιχείων, µε διάταξη ώστε να
µην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο που θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο
μετά από γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση 0,50μ. μέσα από το κράσπεδο.
Δεν  επιτρέπεται  καµία  µόνιµη  κατασκευή  στον  παραχωρούμενο  κοινόχρηστο  χώρο
(υποστυλώµατα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).

Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο θα είναι τέτοια
ώστε να δημιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.

Με  τη  λήξη  των  αδειών,  εφ’ όσον  δεν  χορηγηθεί  νέα  άδεια  &  µε  ευθύνη  της  επιχείρησης
απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε περίπτωση µη συμμορφώσεως
του υπόχρεου σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα
από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς τον σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή
των Αστυνομικών Αρχών. (Ν.4483/17-άρθρο 55).

Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον
επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει & δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως
δεν  καταβληθεί  ειδικό  πρόστιμο  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  και  αποθηκεύσεως  αυτών,  το  οποίο
καθορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της παραγράφου 3.

Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της
αφαίρεσης,  τα  αφαιρεθέντα  αντικείμενα  κατάσχονται  άμεσα  &  μπορεί  να  διατίθενται,  να
εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.

Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

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

Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, για τα οποία επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθώς
επίσης & ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του
Δηµοτικού Συμβουλίου.

Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισµάτων εκδίδεται από το
Δήµο  άδεια  χρήσης  µε  ισχύ  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  έως  το  τέλος  του  έτους  που
εκδόθηκε.
Αίτηση  χορήγησης  άδειας  κοινόχρηστου  χώρου  για  την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισµάτων
υποβάλλεται  στο  αρμόδιο  Τμήμα  Εσόδων  του  Δήµου  ,  συνοδευοµένη  από  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά τα οποία είναι:
 Άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος, στην οποία να προβλέπεται η
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων
 Μισθωτήρια  Συμβόλαια.   Τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  του  προς  κατάληψη  χώρου  από
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μηχανικό  (σε  περιπτώσεις  άνω  των  20τ.μ.  -  σε  περιπτώσεις  κάτω  των  20τ.μ.  θα  χορηγείται
σκαρίφημα από την υπηρεσία ή αν υπάρχει αντίγραφο σχεδίου στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων).

Για όσους έχουν άδεια η οποία πάντα λήγει 31/12, θα πρέπει να ζητούν με αίτηση, εγκαίρως
και πάντων μέχρι την 30/4, την ανανέωσή της, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αλλαγή
στον αιτούμενο χώρο. Η άδεια θα ανανεώνεται απευθείας με έκδοση απόφασης Δημάρχου.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταθέσει αίτημα έως 30/4, θα χάνει το δικαίωμα του χώρου και
σε περίπτωση που υποβάλει αίτημα μετά την 30/4 θα εξετάζεται εξ αρχής η χορήγηση άδειας,
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Επισημάνσεις

• Οι διάδροµοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων & εξυπηρετούν την
λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
• Σε  περίπτωση  γωνιακού  καταστήματος,  τα  στοιχεία  που  αφορούν  στην  κατάληψη  θα
παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο.
• Οι  υπεύθυνοι  των  καταστημάτων  φέρουν  την  ευθύνη  για  την  πέραν  του  παραχωρουμένου
αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους & για τη διαφορετική χρήση του.
• Απαγορεύεται  η  αποθήκευση  των  τραπεζοκαθισµάτων  &  άλλων  στοιχείων  εξοπλισμού  στον
παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
• Προ της εισόδου κατοικίας δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.

2. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων

Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται  η  παραχώρηση της  χρήσης για
έκθεση εµπορευµάτων, καθώς επίσης & ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο,
καθορίζονται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εµπορευµάτων,  εκδίδεται  από το Δήµο
άδεια χρήσης, µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.

Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη Τμήμα Εσόδων για την χορήγηση της Άδειας
Κατάληψης με τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα τραπεζοκαθίσματα.

Δεν  επιτρέπεται  η  αποθήκευση  εµπορευµάτων  &  λοιπών  στοιχείων  εξοπλισµού  στον
παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο.

Οι διάδροµοι που ευρίσκονται εντός του χώρου των εµπορευµάτων & εξυπηρετούν τη λειτουργία
του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

Σε  περίπτωση  γωνιακού  καταστήµατος,  τα  στοιχεία  που  αφορούν  στην  κατάληψη  θα
παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο.

Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εµπορευµάτων.

Η  τοποθέτηση  εµπορευµάτων  εφαπτόµενη  επί  των  προσόψεων  των  καταστηµάτων,  δεν  θα
υπερβαίνει το 1,50µ. σε ύψος & τα 0,40cm σε πλάτος.
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Η εκκαθάριση του οφειλομένου ποσού της αδείας του έτους γίνεται εντός του Μαίου του τρέχοντος
έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη (µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού ή με δόσεις στο
Ταµείο του Δήµου) μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Με τη λήξη των αδειών & µε ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο
όλα τα αντικείµένα.

3.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά.

Εκτέλεση  έργων  δημόσιων  &  ιδιωτικών  (άρθρα  47  &  48  του  Ν.2696/99).  Τα  τµήµατα  των
κοινοχρήστων  χώρων,  των  οποίων  επιτρέπεται  η  παραχώρηση  της  χρήσης,  καθορίζονται  µε
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου & ορίζεται μηνιαίο τέλος ανά τ.μ. ανεξάρτητα αν η χρήση
γίνει για διάστημα μικρότερο του μήνα.
 
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος µετά από αίτησή τους στο Τμήμα Εσόδων του Δήµου, λαµβάνουν
άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, µετά & από έγκριση της ΕΛ.ΑΣ εάν πρόκειται για
κατάληψη οδοστρώµατος ή για κατάληψη πεζοδροµίου, πεζόδροµου ή πλατείας.

Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη
ατυχήµατος.

Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σηµανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός & τη νύκτα.
Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδροµίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο
πεζοδρόµιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους
εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχηµάτων (ΥΑ 6952/16-3-2011 ΦΕΚ
420/Β΄/16-3-11).

Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε :
α) Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα με την επίβλεψη του
αρμόδιου μηχανικού και µηνιαίο τέλος χρήσης.
Κατά την κατεδάφιση ,ανέγερση ή επισκευή οικοδοµής θα περιφράσσετε υποχρεωτικά ο προ αυτής
χώρος σε απόσταση 1,50 µ από την οικοδοµική γραµµή & σε ύψος 2,50 από την στάθµη της οδού
µε ανθεκτικό & αδιαπέραστο υλικό για την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροή ή διαφυγής στο
περιβάλλον δοµικών, αδρανών υλικών & αποβλήτων. Τα αναγκαία προστατευτικά µετρά π.χ είδος
προστατευτικού υλικού, καθορίζονται από τον επιβλέποντα τις εργασίες μηχανικό και ελέγχονται
από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το
περίφραγµα αυτό. Όλες οι πραγµατοποιούµενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται µετά την λήψη
νόµιµης άδειας από τον Δήµο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου η οποία θα πρέπει να υπάρχει
στον  χώρο  του  εργοταξίου  µαζί  µε  αντίγραφο  της  θεωρηµένης  οικοδοµικής  άδειας  &  της
προβλεπόµενης από τον νόµο πινακίδα µε τον αριθµό της άδειας & την ηµεροµηνία της έκδοσης
της.

β) Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος, µε µηνιαίο τέλος χρήσης.
Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει τη σχετική έγκριση ή άδεια της Υπηρεσία Δόμησης & υποχρεώνεται
(σε κάθε περίπτωση τηρώντας τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών, τους κανονισμούς
& τις διατάξεις ασφαλείας):
• Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου
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πεζοδροµίου), για την προστασία των διερχόµενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειµένων.
• Να τοποθετήσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση & στήριξη στην οικοδοµή.
• Να κατασκευάσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την
προστασία των διερχόµενων πεζών από πτώση υλικών.
• Να  τοποθετήσει  σήµανση  που  να  προειδοποιεί  έγκαιρα  τους  πεζούς  για  την  κατάληψη  του
πεζοδροµίου.
• Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης µε ερυθρό & λευκό χρώμα.
• Να τοποθετήσει εμπόδια µε φώτα & αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το
24ωρο & ιδίως υπό συνθήκες νύχτας.

γ)  Άδεια  λοιπών  περιπτώσεων,  που  αφορά  κατάληψη  κοινόχρηστου  χώρου  για  την  εκτέλεση
διαφόρων  τεχνικών  εργασιών-ιδιωτικών  έργων  με  μηνιαίο  τέλος  κατά  τετραγωνικό  µέτρο.
Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο & ο κάτοχος της άδειας χρήσης.
Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο
των εργασιών.

Αιτήσεις  χορήγησης  άδειας  κατάληψης  κοινόχρηστου  χώρου  για  την  τοποθέτηση  οικοδοµικών
υλικών  υποβάλλονται  στο  αρµόδιο  γραφείο  του  Τμήματος  Εσόδων,  συνοδευόµενες  από  τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία είναι:

• Α. Έγκριση ή άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
• Β. Ενημερότητα από το Ταµείο του Δήµου, περί µη οφειλής άλλων τελών, φόρων, προστίμων ,
εισφορών ή άλλων ποσών .
• Γ.  Τοπογραφική  αποτύπωση  όπου  να  απεικονίζεται  η  θέση  της  ιδιοκτησίας,  το  πλάτος  της
πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού, ο αστικός εξοπλισμός &
η φύτευση καθώς & η θέση & οι διαστάσεις του αιτούµενου χώρου κατάληψης. Η εξόφληση της
άδειας γίνεται στο Δηµοτικό Ταµείο, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του
Δήµου.

4.  Χορήγηση  άδειας  κατάληψης  Κοινόχρηστου  Χώρου  για  την  προσωρινή  λειτουργία
εργοταξίου.

Οι  προσωρινές  άδειες  κατάληψης  του  κοινόχρηστου  χώρου  για  την  λειτουργία  εργοταξίου  θα
εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ηµέρες
νωρίτερα από την εγκατάσταση του εργοταξίου.

Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος
για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού & του Τεχνικού Ασφαλείας, ο
χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της δηµιουργίας του εργοταξίου, καθώς & κάθε άλλη λεπτοµέρεια
απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.

Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το µήνα, ενώ µετά από αιτιολογηµένη αίτηση & την
καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση.

Οι  προσωρινές  άδειες  κατάληψης  του  κοινόχρηστου  χώρου  για  την  λειτουργία  εργοταξίου
χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισµών Υγιεινής
& Ασφάλειας των εργαζοµένων σ’ αυτά, καθώς & των κανονισµών που διέπουν την χρήση του
κοινόχρηστου χώρου.
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Στην  αίτηση  του  ο  ενδιαφερόµενος  αναφέρει  τα  µέτρα  σηµατοδότησης  που  θα  λάβει  για  την
προστασία  πεζών  &  οχηµάτων  &  την  αποτροπή  ατυχηµάτων  καθώς  &  τις  προτεινόμενες
εναλλακτικές κινήσεις πεζών.

Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα
καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων από παράπλευρες οδούς
& να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των
οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέματος, φορτηγά µεταφοράς µηχανήµατα έργων
κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.

Ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των
παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεοµηνίας).

5.  Χορήγηση  άδειας  κατάληψης  Κοινόχρηστου  Χώρου  για  την  διεξαγωγή  Υπαίθριου
Πλανόδιου & Στάσιμου Εμπορίου.

Σύμφωνα  με  τα  άρθρα  1-25  &  40-50  του  Ν.  4497/17  «Άσκηση  εμπορικών  δραστηριοτήτων
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις» Υπαίθριο Στάσιμο εμπόριο
είναι η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το
καθορισμένο  από  την  αρμόδια  αρχή  σταθερό  σημείο.  Για  την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου
εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας.

Η άδεια χορηγείται  από το αρμόδιο κατά τόπο Δημοτικό Συμβούλιο.  Η απόσταση των θέσεων
άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  από  τα  άκρα  των  δημοτικών  &  λαϊκών  αγορών  δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων. Υπαίθριο Πλανόδιο εμπόριο είναι η
άσκηση υπαίθριας  εμπορικής  δραστηριότητας  από πωλητή που μετακινείται  με  ή  χωρίς  χρήση
οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.

6.  Χορήγηση  άδειας  κατάληψης  Κοινόχρηστου  Χώρου  για  τοποθέτηση  ψυχαγωγικών
παιχνιδιών.

Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα
πάρκ), θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων, σύµφωνα µε το
άρθρο  2  του  Ν.2323/95  (ΦΕΚ  145/τεύχος  Α’),  όπως  αντικαταστάθηκε  µε  το  άρθρο  2  του
Ν.3377/2005 & τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3769/2009. Οι θέσεις που θα παραχωρούνται
στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από
την Οικονομική Επιτροπή.

7. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για εκτέλεση εργασιών (εκσκαφές και
τοµές οδοστρώματος) & κατάληψη υπογείων κοινοχρήστων χώρων, από ιδιώτη ή Υπηρεσία
Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ,Φυσικό Αέριο κλπ.)

Σε κάθε περίπτωση, για την εκτέλεση εργασιών (εκσκαφών, τοµών οδοστρώματος κλπ.) από ιδιώτη
ή Υπηρεσία κοινής ωφέλειας, απαιτείται άδεια & άδεια διέλευσης βαρέων οχηµάτων από το Τμήμα
Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήµου, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ανάλογου προς τις εργασίες
ποσού. Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς τις τεχνικές υπηρεσίες &
θα θεωρείται πριν την έναρξη των εργασιών από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή.
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Θα  πρέπει  οι  εργασίες  να  γίνουν  σύµφωνα  µε  τα  οριζόμενα  στη  Εγκύκλιο  47/22-12-08  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  καθώς  και  µε  την  κειµένη  Νοµοθεσία  &  θα  υποβάλλεται  το
χρονοδιάγραμμα των εργασιών, µε ταυτόχρονη περιγραφή του είδους τους & των προδιαγραφών
τους οι οποίες & θα τελούν υπό τον συνεχή έλεγχο της Τ.Υ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει
να  λαμβάνονται  όλα  τα  απαιτούμενα  μέτρα  προστασίας  &  να  γίνεται  πλήρης  &  έντεχνη
αποκατάσταση των επεµβάσεων στην αρχική τους µορφή εντός (10) ηµερών από το περάς των
εργασιών σε κάθε τµήµα. Μετά το πέρας των εργασιών, οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα προβούν σε
έλεγχο για τη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης όλων των τοµών.

Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι το αποτέλεσµα της αποκατάστασης δεν είναι
ικανοποιητικό,  είναι  δυνατόν  µετά  από  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  να  υποχρεωθεί  ο
εργολάβος να ανακατασκευάσει όλο το τµήµα του οδοστρώµατος. Για την πρόληψη ατυχημάτων οι
υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

 ΑΡΘΡΟ 8

Καθορισµός Κοινοχρήστων Χώρων

Τα  τµήµατα  των  κοινόχρηστων  χώρων  των  οποίων  επιτρέπεται  η  παραχώρηση  της  χρήσης,
καθορίζονται ως εξής :
A. Πλατείες

Σε όλες τις πλατείες θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τα καταστήματα που προβάλλονται
στην πλατεία ο οποίος θα είναι ανάλογος του 70% του αντιστοιχούντως στην προβολή χώρου. Το
υπόλοιπο 30% θα διατίθεται  από τον Δήμαρχο στα καταστήματα εφ’όσον δεν παρακωλύεται η
ελεύθερη χρήση του χώρου. Η κάθε επιχείρηση µπορεί να καταλαµβάνει ανάλογα µε την πρόσοψή
της & µετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογο εµβαδό επί της πλατείας. Αν δεν
επαρκεί ο χώρος της πλατείας για όλες τις επιχειρήσεις, τότε αυτός θα µοιράζεται αναλογικά στις
ενδιαφερόµενες  επιχειρήσεις.  Δεν  επιτρέπεται  σε  καµία  περίπτωση  η  ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων σε χώρους πράσινου που υπάρχουν στην πλατεία.

B. Πεζόδροµοι

Α) Σε πεζόδρομους που υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος & στις δύο πλευρές
του δρόµου & το πλάτος τους δεν υπερβαίνει τα 6 µ. θα παραχωρείται χώρος προς χρήση ίσος µε
το 1/4 του πλάτους του δρόµου για κάθε πλευρά αυτού, ενώ σε πεζόδροµους που το πλάτος τους
υπερβαίνει τα 6µ. θα παραχωρείται χώρος προ χρήση πλάτους 3µ. σε κάθε πλευρά του δρόµου &
εφαπτόμενους του καταστήµατος σε κάθε περίπτωση.

Β) Σε πεζόδρομους που υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη µία πλευρά του
δρόµου & το πλάτος τους δεν υπερβαίνει τα 6 µ. (≤6µ.) θα παραχωρείται χώρος προς χρήση ίσος
µε το 1/3 του πλάτους του δρόµου στην µία πλευρά αυτού (όχι µεγαλύτερος των 2 µ.), ενώ σε
πεζόδρομους που το πλάτος τους υπερβαίνει τα 6µ. θα παραχωρείται χώρος προ χρήση πλάτους
ίσον µε το 1/3 του πλάτους του δρόµου & όχι µεγαλύτερο των 3µ. στην µία πλευρά του δρόµου &
εφαπτόμενους του καταστήµατος.
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Γ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2,00 μ.

Δύναται  σε  περιπτώσεις  που  οι  όροι  “εφαπτόμενο”  και  “μια  πλευρά  απέναντι”  δεν  είναι
εφορμόσιμοι, οι αιτήσεις αυτές να εξετάζονται κατά περίπτωση.

Γ. Πεζοδρόµια

Στα  πεζοδρόµια  των  οδών  παραχωρείται  χώρος  προς  χρήση  στα  καταστήµατα  υγειονοµικού
ενδιαφέροντος αναλογικά με την πρόσοψή τους –( μήκος παραχωρούμενου χώρου αφαιρουμένης
της εισόδου επί εγκεκριμένο πλάτος χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία βάσει των κατατεθιμένων
σχεδίων).

Δ. Υπέδαφος

Παραχωρείται  το υπέδαφος κοινοχρήστων χώρων για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών Κοινής
Ωφελείας  &  των  ιδιωτών  που  δραστηριοποιούνται  στους  τομείς  αυτούς  (Ηλεκτροφωτισμού,
Τηλεπικοινωνιών, Φυσικό Αέριο Ύδρευσης, Αποχέτευσης κλπ.)

 ΑΡΘΡΟ 9
Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιµα.

Αυθαίρετη θεωρείται  η  χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς  την προηγούµενη άδεια  του Δήµου,
καθώς & η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε
αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη
διάρκεια της άδειας.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκτός από το αναλογούν
τέλος  &  ισόποσο  πρόστιμο  µε  απόφαση  Δηµάρχου  &  σύµφωνα  &  µε  τις  διατάξεις  του  Ν.
4483/2017.

Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιµο διπλάσιο
προς το αναλογούν τέλος χρήσης.

Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιµο ίσο µε το
τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συμβουλίου για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και µέχρι δύο
(2) φορές τα ως άνω πρόστιµα.

Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και
ο  ∆ήµος  µε  τα  συνεργεία  του  προβαίνει  στην  αφαίρεση  κάθε  αντικειμένου,  της  οικείας
Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο
µε το διπλάσιο του µμεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µμέτρο, που καθορίστηκε µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της
χρήσης.
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Εκτός του χρηματικού προστίµου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη
χρήση  καθ’  υπέρβαση  της  χορηγηθείσας  άδειας,  ο  υπόχρεος  έχει  και  ποινικές  ευθύνες  και
τιμωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα
σύµφωνα  µε  το  άρθρο  17  παράγραφος  4,  σε  συνδυασµό  µε  όσα  προβλέπονται  στο  Π.∆.
6/21.8.1998 (Φ.Ε.Κ. 195 τ. Α’), τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ’ όσον
διαρκεί η παραµονή της όποιας αυθαιρεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Μη παραχώρηση κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου

A.  ∆εν  παραχωρείται  άδεια  κατάληψης  κοινόχρηστου  χώρου στις  κάτωθι  περιπτώσεις:  α)  Στα
πεζοδρόµια στα οποία δεν παραµένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,5 µέτρα) για την ασφαλή
διέλευση πεζών και κυρίως αµαξιδίων ΑΜΕΑ κ.λ.π. β) Στις νησίδες των οδών. γ) Σε πεζοδρόµια
πλάτους κάτω των 2,00 µέτρων.

B.  Δεν  παραχωρείται  επίσης  κοινόχρηστος  χώρος  στα  καταστήµατα  εµπορίας  &  ενοικιάσεως
αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, εξοπλισµού βαρέως τύπου, συναρµολόγησης και βαφής επίπλων,
συνεργεία κλπ.

Στις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  εάν  διαπιστωθούν  παραβάσεις,  θα  εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  του
άρθρου 55 του Ν.4483/17, σύµφωνα µε τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος εκείνου που
κάνει  αυθαίρετη  χρήση  κοινόχρηστου  χώρου,  του  οποίου  η  παραχώρηση  της  χρήσης  δεν  έχει
επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε
µε  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τους  χώρους  για  τους  οποίους  έχει  επιτραπεί  η
παραχώρηση της χρήσης.

Εκεί όπου επιτρέπεται η χρήση, θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος ως εξής: α) 
Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση εµπορευµάτων, πλάτους µέχρι 0,40cm µε 
µήκος την πρόσοψη του καταστήµατος αφαιρούµενης της εισόδου. β) Παραχωρείται κοινόχρηστος 
χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, ικανός για την ασφαλή διέλευση των πεζών. γ) Στα 
πάρκα και στις πλατείες αποφασίζει κατά περίπτωση το Δηµοτικό Συµβούλιο για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων & λοιπών σκιαδίων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 97/2022
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Θέμα 3ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την “Έγκριση κανονισμού καθαριότητας”.

Ο Πρόεδρος  της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
λέει ότι, σύμφωνα με :

1.  Με το αρ. 102 του Συντάγματος έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α είναι  

     η διαχείριση των τοπικών υποθέσεων

2.  Με το άρθρο 75 Ν.3463/2006 η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων  

     αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και  σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου 

3.  Το  με  αριθμ.πρωτ. 2058/10-05-2022   έγγραφο  από  τον  Αντιδήμαρχο  κ.  Δεμένεγα

Κωνσταντίνο,  με  το  οποίο  ζητά  τη  γνωμοδότηση των  Δ.Σ.  της  Κοινότητας  Ιουλίδας  &

Κοινότητας Κορησσίας

4. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθη-
ση και τον  ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου καθώς και για την εισήγηση στο
δημοτικό συμβούλιο των σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.

Επί  του σχεδίου του κανονισμού το οποίο έχει  τεθεί  υπόψη των μελών της  Οικονομικής
Επιτροπής, έχουν γνωμοδοτήσει θετικά το Δ.Σ. της Κοινότητας Ιουλίδας με την υπ’αριθμ. 12/2022
απόφαση και το Δ.Σ. της Κοινότητας Κορησσίας με την υπ’αριθμ. 4/2022 απόφαση. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη αναφέρουν τα εξής :

Σύμφωνα με την εισήγηση που μας κοινοποιήθηκε ψηφίζουμε ΥΠΕΡ με τις ακόλουθες παρατηρή-
σεις :

“..Για το Θέμα 3 :  "Έγκριση κανονισμού καθαριότητας", θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμ-
φαση στον ρόλο του επόπτη καθαριότητας για την επίβλεψη της εφαρμογής του και να μην επαφίε-
ται η τήρηση του κανονισμού στην καλή διάθεση των πολιτών ή στην παρότρυνσή του Δήμου να
καταγγέλλουν τους γείτονες και τους γνωστούς τους για χαρακτηριστικές συνήθεις παραβάσεις.
Ούτε να είναι οι αναρτήσεις στα ΜΚΔ τρόπος για να καταγγέλλονται παραβάσεις του κανονισμού.

Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρεωτικότητα της ανακύκλωσης και ο περιορισμός του 
όγκου των απορριμμάτων για τον ΧΥΤΑ, ειδικά για τις επιχειρήσεις που παράγουν απορρίμματα 
για ανακύκλωση και αυτό να ελέγχεται από τον επόπτη καθαριότητας, με επιβολή αντίστοιχων 
προστίμων αν δεν γίνεται σωστά ανακύκλωση. 

Γίνεται ελάχιστη αναφορά στον κανονισμό για τον ρόλο του ΦΟΣΔΑ στην διαχείριση των 
απορριμμάτων του Δήμου μας. Άλλωστε δεν φαίνεται να έχουν εφαρμοστεί ως τώρα οι 
υποχρεώσεις του ΦΟΣΔΑ προς τον Δήμο όπως προβλέπονται από την σύμβαση συμμετοχής του 
Δήμου στον Φορέα..”
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Το μέλος της οικονομικής επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Δεμένεγας  απαντά στα μέλη της
μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγα και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη και ενημερώνει όλα τα παρόντα μέλη
για τα κάτωθι :

“..Δεν αναφέρεται πουθενά στον κανονισμό για ΜΚΔ, για καλή διάθεση των πολιτών, για γείτονες
κτλ. Επομένως είναι τουλάχιστον άστοχη η παραπάνω διατύπωση σας όσον αφορά την συζήτηση
επί του κανονισμού. 

Δεν προβλέπεται από πουθενά η υποχρεωτικότητα της ανακύκλωσης.
Ο ρόλος του Επόπτη Καθαριότητας είναι το κλειδί για έναν σωστά εφαρμοζόμενο κανονισμό 
καθαριότητας, και χαιρόμαστε που συμφωνείτε.
Ο ρόλος του ΦΟΣΔΑ δεν είναι αντικείμενο συζήτησης του κανονισμού και οποιαδήποτε απορία
παρακαλώ να τη διατυπώσετε σε επόμενη Ο.Ε. ή Δ.Σ..”

Η  Οικονομική  Επιτροπή  έπειτα  από  διαλογική  συζήτηση  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τις
ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Κοινοτήτων Ιουλίδας και Κορησσίας,
την ανάγκη έγκρισης του κανονισμού και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο την “Έγκριση κανονισμού καθαριότητας” ο οποίος παρατίθεται 
παρακάτω σε πλήρες κείμενο. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς

σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύμφωνα με το αρ. 102 του Συντάγματος είναι υπεύθυνοι

για  τη  διαχείριση  των  τοπικών  υποθέσεων.  Η  καθαριότητα  και  η  διαχείριση  των

απορριμμάτων αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες του
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Δήμου (άρθρο 75 Ν.3463/2006). Επιδίωξη είναι μέσα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες

καθαριότητας να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός με ειδικότερους σκοπούς: 

3.την καθαριότητα του Δήμου, 

4.την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

5.τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 

6.την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 

7.την  ανάδειξη  των  κοινοχρήστων  και  κοινωφελών  χώρων  του  Δήμου  και  των  Τοπικών

Κοινοτήτων της Κέας, 

8.την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και τουριστικού

ενδιαφέροντος, 

9.την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών, 

10.την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν

επιβαρύνουν το περιβάλλον, 

11.την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και 

12.την ενεργό συμμετοχή των δημοτών 

Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους,

τους επισκέπτες και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από

τις εξής βασικές αρχές: 

13.Το  φυσικό  περιβάλλον  είναι  μέγιστο  αγαθό,  που  χρήζει  συνεχούς  φροντίδας  και

προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. 

14.Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων, η προστασία των

πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και

υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

15.Η κάθε είδους ρύπανση  της ατμόσφαιρας αποτελεί  παράγοντα που απειλεί  τη δημόσια

υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων και του

φυσικού κάλλους. 
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16.Η  παραγωγή  αποβλήτων  αποτελεί  μορφή  ρύπανσης  και  ταυτόχρονα  πραγματική  ή  εν

δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο

δυνατό. 

17.Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση), καθώς και η μείωση

της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να συμβάλλουν

στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής. 

18.Η αξιοποίηση (με  την  προώθηση  της  επαναχρησιμοποίησης,  της  ανακύκλωσης και  της

εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις,

της  ανάκτησης  ενέργειας)  των  υλικών  από  τα  απόβλητα,  περιορίζει  την  σπατάλη

ενεργειακών πόρων. 

19.Οι  εναλλακτικές  και  περιβαλλοντικά  ορθές  μέθοδοι  διαχείρισης  των  απορριμμάτων

συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

20.Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες

των υπηρεσιών συμμετέχουν, με αντικειμενικά κριτήρια, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και

τη  συμβολή  τους  στη  διαμόρφωση  του  αντικειμένου  της  Καθαριότητας.  Βασική

προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών αποτελεί η ενημέρωσή τους σχετικά

με την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση αξιοποιήσιμων υλικών (ανακύκλωση) από τα

απόβλητα. 

21.Οι παραγωγοί  των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι  βιοτεχνίες και οι  έμποροι,

πρέπει να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και

διάθεση  συσκευασιών  που  είναι  συμβατές  για  ανάκτηση  υλικών  ή/και

επαναχρησιμοποίηση. 

22.Η  ενεργός  συμμετοχή  των  δημοτών,  κατοίκων  και  επισκεπτών  του  Δήμου  στα

προγράμματα ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος

κανονισμού. 

23.Ο ρυπαίνων τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού 

       Η καθαριότητα στο Δήμο – στην Δημοτική Κοινότητα Ιουλίδας και στην Δημοτική

Κοινότητα Κορησσίας  - καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά

που επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των δημοτών - κατοίκων - επισκεπτών και

του Δήμου και προστατεύονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. 

      Με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται: 

3.Η ρύθμιση  των  υποχρεώσεων  και  των δικαιωμάτων  των δημοτών –  κατοίκων  και  του

Δήμου  που  αφορούν  την  τήρηση  της  καθαριότητας  και  την  διασφάλιση  της  δημόσιας

υγείας. 

4.Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή,

αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.α.)   

5.Η ενημέρωση – γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και η συμμόρφωση του

κοινού σύμφωνα με αυτές. 

Με  βάση  το  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο,  οι  διατάξεις  του  παρόντος  κανονισμού

υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας,

τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για την εφαρμογή και την τήρηση του κανονισμού είναι : 

για την εφαρμογή 

 Η δημοτική αρχή με τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους σύμφωνα με τον

εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο Δήμαρχος και ο

αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέτει σε
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δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του

παρόντος κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων, την επιβολή

των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και την

επιβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών. 

 Τα κρατικά υγειονομικά όργανα 

 Τα  αστυνομικά  όργανα  και  οποιοδήποτε  άλλο,  κατά  το  νόμο  αρμόδιο  και

εντεταλμένο όργανο για την τήρηση 

 Η Δημοτική Αρχή με τις υπηρεσίες και τις υποδομές της 

 Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου, καθώς και οι επισκέπτες  
 Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, σύλλογοι, σωματεία και κάθε άλλος φορέας 

 Οι ιδιοκτήτες και μισθωτές οικοπέδων και οικοδομών 

Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων   

Απορρίμματα  -  στερεά  απόβλητα  θεωρούνται  όλες  οι  ουσίες  ή  αντικείμενα,  κυρίως

στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους

και  παράγονται  σε  χώρους  διαβίωσης,  εργασίας,  παραγωγής,  ψυχαγωγίας  και  χώρους

αστικού περιβάλλοντος, από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί

τα  οποία  περιλαμβάνονται  αναλυτικά  στο  παράρτημα  ΙΑ και  ΙΒ΄ του  άρθρου  24  της

Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β 358/1996).  

Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε: ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΕΡΑ.  

 Τα ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ περιλαμβάνουν: 

▪ Εσωτερικά απορρίμματα μη ογκώδη (όπως πχ υπολείμματα τροφών και  άχρηστα είδη,

δηλαδή υλικά συσκευασίας,  άδειες κονσέρβες,  σακούλες,  κουρέλια  σε μικρή ποσότητα,

άχρηστα  χαρτιά,  κ.λπ.)  που  προέρχονται  από  τη  συνήθη  καθαριότητα  ή  από  τα

υπολείμματα κουζίνας (και όχι από την κύρια συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) οικιών,
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καταστημάτων, γραφείων και γενικά όλων των χώρων όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες

δραστηριότητες. 

▪ Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη που προέρχονται από τους παραπάνω χώρους αλλά είναι

ογκώδη  (όπως  π.χ  άχρηστες  οικιακές  συσκευές-ανακυκλώσιμες  ,  παλιά  έπιπλα,

στρώματα, κ.λ.π).  

▪ Εξωτερικά απορρίμματα οποιασδήποτε φύσης και  προέλευσης  που εγκαταλείπονται  σε

οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα καθώς και αυτά που προέρχονται από

τα τμήματα εκείνα των επαρχιακών οδών που εκτείνονται μόνο μέσα σε κατοικημένες

περιοχές.  

▪ προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π).  

▪ επικίνδυνα  οικιακά  (σε  μικρές  ποσότητες)  απορρίμματα  όπως  μπαταρίες,  φάρμακα,

σύριγγες, συσκευασίες εντομοκτόνων κ.λ.π.  

 Τα ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ περιλαμβάνουν:  

1. στερεά  απόβλητα  που  προέρχονται  από  την  κύρια  παραγωγική  δραστηριότητα

βιομηχανιών,  βιοτεχνιών,  εργαστηρίων,  συνεργείων  και  άλλων  μονάδων  παραγωγής

(μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, κουρέλια, σάπια φρούτα, υπολείμματα τροφών κ.λ.π)

και  δεν  μοιάζουν  με  τα  αστικά  λόγω  όγκου,  ποσότητας,  ποιότητας,  δυνατότητας

μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. 

2. στερεά  απόβλητα  κέντρων  υγείας,  νοσοκομείων  και  θεραπευτηρίων  γενικά  εκτός

εκείνων  που  προέρχονται  από  αίθουσες  χειρουργείου  και  τοκετών,  από

παθολογοανατομία,  μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών

νόσων κ.λ.π, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά σε καύση από ειδικούς κλιβάνους.  

3. απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού των χώρων των νεκροταφείων.  

4. προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές

εργασίες.  
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5. απορρίμματα και  απόβλητα τα οποία  δεν μπορούν  να μεταφερθούν με τις  συνήθεις

μεθόδους αποκομιδής και οχήματα.  

6. αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα ανακυκλώσιμα γενικώς καθώς και μέρη

τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα.  

3. ΤΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ θεωρούνται  όλα όσα περιέχουν ουσίες

που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και των οποίων η συλλογή,

αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά

από τα συνηθισμένα.  

Άρθρο 4: Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων. 

Για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  Κανονισμού  Καθαριότητας,  οι

χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις παρακάτω έννοιες: 

16. «Κατοικίες»:  Ως  τέτοιες  θεωρούνται  οι  αυτοτελείς  χώροι  όπου  κατοικούν  άτομα  ή

οικογένειες ή είναι προορισμένοι για το σκοπό αυτό, καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι

αυτών. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος για τους κοινόχρηστους χώρους

είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, όταν πρόκειται για μονοκατοικίες, και ο διαχειριστής,

όταν  πρόκειται  για  πολυκατοικίες.  Εάν  δεν  υπάρχει  διαχειριστής,  τότε  υπεύθυνοι

θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων (και καταστημάτων) των κτηρίων. 

17. «Επιχειρήσεις  - Καταστήματα»:  Θεωρούνται  οι  αυτοτελείς  χώροι,  όπου  λειτουργούν

πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος είναι : 

1. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 

2. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά το καταστατικό. 

3. Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, ο

διαχειριστής. 



19ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Ιουνίου 2022

4. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και γενικά ο νόμιμος εκπρόσωπος. 

5. Για Σωματεία, Συλλόγους ο Πρόεδρος και γενικά ο νόμιμος εκπρόσωπος. 

6. Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. 

7. Για  Κοινοπραξίες  αποτελούμενες  από  Νομικά  Πρόσωπα,  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  των

νομικών προσώπων που τις αποτελούν. 

18. «Γραφεία»:  Ως τέτοια θεωρούνται  οι  αυτοτελείς χώροι,  όπου ασκούνται οποιαδήποτε

επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των

διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι  ο ιδιοκτήτης τους,  νομέας,  επικαρπωτής,  ή

κάτοχος του γραφείου. 

19. «Οικόπεδα»: Ως τέτοια θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή

εκτός  σχεδίου.  Υπεύθυνος  για  την  καθαριότητα  και  την  τήρηση  των  διατάξεων  του

παρόντος  Κανονισμού  είναι  ο  ιδιοκτήτης  τους,  νομέας,  επικαρπωτής,  ή  κάτοχος  του

οικοπέδου. 

20. «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια»: Θεωρούνται οι στεγασμένοι ή

υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για

παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος

για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ορίζεται με

απόφαση  της  διεύθυνσης  της  μονάδας  και  κοινοποιείται  ταυτόχρονα  στο  Δήμο.  Σε

περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και

ο διευθυντής της μονάδος. 

21. «Ενιαίος Φορέας»:  Εννοείται  ο  Φορέας  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Πρόκειται για το περιφερειακό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει αναλάβει τη

διαχείριση των απορριμμάτων, κατά τα στάδια που αφορούν στην προσωρινή αποθήκευση,

στην επεξεργασία και στην τελική διάθεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

Άρθρο 5: Καθορισμός υποχρεώσεων 

Ο Δήμος Κέας είναι υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων

εντός  των διοικητικών  του  ορίων.  Αναλυτικότερα  με  βάση  τον  παρόντα  κανονισμό  οι

υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 

9. Η  οργάνωση  και  επίβλεψη  της  προσωρινής  αποθήκευσης,  συλλογής,  αποκομιδής,

μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων όπως αυτά

περιγράφονται στο άρθρο 3.1 περίπτωση 1 του παρόντος Κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται

σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Διεύθυνση

Τεχνικών υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας. Τα απορρίμματα  μεταφέρονται

με ειδικά  αυτοκίνητα στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), σε εργοστάσια διαλογής ή

ανακύκλωσης ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. 

10. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων

όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1 περίπτωση Γ και Ε του παρόντος Κανονισμού

(παλιά έπιπλα, στρώματα, κλαδιά, φύλλα κτλ) πραγματοποιείται μέσα σε 10-15 ημέρες από

την ημέρα που θα ειδοποιηθεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (τηλ ……………….. ) ή

βάσει  άλλου  ειδικού  προγράμματος  αποκομιδής  που  καταρτίζεται  από  την  Υπηρεσία.

Βασική προϋπόθεση  της αποκομιδής αυτής ορίζεται  ότι  το  βάρος των συγκεκριμένων

απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγαλύτερος από 50-70 kgr.

(ειδικότερα για τα κλαδιά και τα φύλλα, ο όγκος τους να καταλαμβάνει χώρο μέχρι το

ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού ημιφορτηγού). Σε αντίθετη  περίπτωση

(δηλαδή  ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων μεγαλύτερες των ανωτέρω ορίων) και μετά

από δήλωση της Υπηρεσίας ότι  αδυνατεί,  τα παραπάνω απορρίμματα μεταφέρονται για

διάθεση  σε  χώρους  που  υποδεικνύονται  από  την  υπηρεσία  με  μέσα  και  έξοδα  του
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εκάστοτε  υπόχρεου.  Σε  περίπτωση  αδυναμίας  του  παραγωγού  των  ανωτέρω

απορριμμάτων να μεταφέρει  με  ίδια  μέσα τα εν λόγω απορρίμματα,  ο  ενδιαφερόμενος

οφείλει  να  ενημερώσει  την  Υπηρεσία  Καθαριότητας  και  πριν  από  την  αποκομιδή  των

ογκωδών αστικών απορριμμάτων, να προκαταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής

καθώς και το τέλος διάθεσης ανά ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα με το βάρος του, κτλ)

όπως αυτό θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

11. Η αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 περίπτωση Α

και  Γ  του  παρόντος  κανονισμού  (υπόλοιπα  προερχόμενα  από  την  κύρια  παραγωγική

δραστηριότητα βιομηχανιών, μπάζα κτλ) υποχρεούται να πραγματοποιούν, με δικά τους

μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων

προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο Δήμος μπορεί  κατά περίπτωση να αναλαμβάνει

την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων εφόσον έχει τη δυνατότητα και

την  υποδομή  να  εκτελέσει  σχετικό  πρόγραμμα.  Στην  τελευταία  περίπτωση  οι

ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο

τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή  ανά κυβικό μέτρο καθώς επίσης και το τέλος διάθεσης,

όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

12. Η  καθαριότητα  των  εξωτερικών  χώρων.  Οι  περιοχές,  η  συχνότητα  και  οι  μέθοδοι

καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα

διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος ανάλογα με

τις  δυνατότητες  του  υποχρεούται  να  τοποθετεί  (επισκευάζει  και  αντικαθιστά)  σε

κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία μικροαπορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους

υποδοχής απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά,

αποκομίζοντας το περιεχόμενο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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13. Η προώθηση  προγραμμάτων  ανακύκλωσης  με  διαλογή  στην  πηγή  ή  άλλες  κατάλληλες

μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση

συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

14. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής

απορριμμάτων,  (ημέρες  διέλευσης  απορριμματοφόρων),  για  τα  οχήματα  συλλογής

ανακυκλώσιμων  υλικών,  τις  τυχόν  αλλαγές,  τα  προγράμματα  και  δρομολόγια  των

μηχανικών  σαρώθρων,  τις  ημέρες  πλύσης  των  οδών  και  κοινόχρηστων  χώρων.  Τα

παραπάνω προγράμματα μπορούν να μη τηρούνται,  μόνο σε περιπτώσεις υπηρεσιακών

δυσχερειών ή ανωτέρας βίας. 

15. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να

προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρηση τους. 

16. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα του νησιού όταν αυτό απαιτείται  λόγω

καιρικών  συνθηκών,  τοπικών  ιδιαιτεροτήτων  ή  άλλων  έκτακτων  και  απρόβλεπτων

καταστάσεων. 

17. Η  γνωστοποίηση  του  παρόντος  κανονισμού  όπως  προβλέπει  το  άρθρο  79  του  Ν.

3463/06 (ΦΕΚ Ά 114/2006) του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 

18. Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει: 

1. Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

2. Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό 

3. Να  συμβάλει  στην  συνεχή  και  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  πληροφόρηση  και

ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  ως  αναγκαία  προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματική

εφαρμογή του κανονισμού 

4. Να συμβάλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων. 

Εξαιρέσεις από τον παρόντα Κανονισμό 

   Όπως  προβλέπεται  στην  Κ.Υ.Α.  69728/824  ‘’Μέτρα  και  όροι  για  την  διαχείριση

στερεών  αποβλήτων’’  (ΦΕΚ  Β  358/1996),  «Ο  Δήμος  μπορεί  να  μη  δέχεται  αστικά
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απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν – λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητας

τους – δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεση τους με τις υπάρχουσες

κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας». 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται: 

1. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3.3 και όσων

χαρακτηρίζονται ως ‘’επικίνδυνα’’ ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως: 

1. ραδιενεργά απόβλητα 

2. εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες 

3. απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων

4. γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών  

φαρμάκων, εντομοκτόνων κτλ απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων 

2. Στην συλλογή και αποκομιδή των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 

3. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και

βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 

4. Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή

δημόσιους φορείς. 

5. Στον καθαρισμό σταθμών  που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι

οποίοι  ανήκουν  κατά  κυριότητα,  νομή  ή  κατοχή  σε  φορείς  μέσων  μαζικής  μεταφοράς

(Υπεραστικά   κτλ) 

6. Στην αποκομιδή απορριμμάτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν

εκδηλώσεις ή  μισθώνουν χώρους από φορείς  οι  οποίοι  απαλλάσσονται  της καταβολής

ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν

προς χρήση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες -υπόχρεους καταβολής τελών– να βεβαιώνει τα

ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου. 
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Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων για λόγους δημόσιας τάξης ή

διακοπής των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ. Υ. Τ. Α., χώροι απόθεσης μπαζών κτλ)

ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των δημοτών με δημοσίευση σε ιστοσελίδα, μπορεί τοπικά ή

συνολικά  να  τροποποιεί  ή  και  να  διακόπτει  τα  προγράμματα  αποκομιδής  μέχρις  ότου

αρθούν τα έκτακτα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο

Δήμος λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας

των πολιτών. 

Σε περίπτωση που απεργούν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή όταν γενικά

δεν  εκτελείται  η  προγραμματισμένη  αποκομιδή απορριμμάτων λόγω πχ έντονα καιρικά

φαινόμενα,  βλάβες  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ο  Δήμος  θα  ενημερώνει  σχετικά  τους

δημότες με ανακοίνωση από ιστοσελίδες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ

Άρθρο 6  : Υποχρεώσεις Πεζών, Οδηγών, εχόντων κατοικίδια ζώα. 

1. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας,

μικροαντικειμένων  και  ειδών  ατομικής  χρήσης  σε  δρόμους,  πεζοδρόμια  και  λοιπούς

κοινόχρηστους  και  δημόσιους  χώρους  (πλατείες,  πάρκα,  παιδικές  χαρές,  αθλητικές

εγκαταστάσεις, κ.λπ.). Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να ρίχνονται μέσα στο

πλησιέστερο  διαθέσιμο  καλάθι  μικροαπορριμμάτων  ή   κάδο  μηχανικής  αποκομιδής

απορριμμάτων και ΠΟΤΕ εκτός αυτών . 

2. Δεν επιτρέπεται η  πρόκληση φθορών σε κοινόχρηστο εξοπλισμό του Δήμου (καλάθια

αχρήστων, κάδους απορριμμάτων, όργανα παιδικών χαρών, παγκάκια κ.λπ.)  
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3. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη αστικών απορριμμάτων (όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1)

στα καλάθια μικροαπορριμμάτων. 

4. Δεν επιτρέπεται η  απόρριψη αναμένων τσιγάρων,  εύφλεκτων υλικών,  χημικών,  τέφρα

θερμαντικών μέσων ή άλλων αντικειμένων στα καλάθια μικροαπορριμμάτων διότι υπάρχει

κίνδυνος πρόκλησης καταστροφής. 

5. Δεν επιτρέπεται η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων

με μηχανέλαια κάθε είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι

ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων

τους  και  σε  περίπτωση διαρροής να  μεριμνούν  αμέσως για  τον πλήρη  καθαρισμό  του

χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο

ατύχημα,  οι  ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Διεύθυνση

Καθαριότητας.  Στους  παραβάτες  της  παραπάνω  διάταξης  επιβάλλεται  χρηματικό

πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

6. Οι  ιδιοκτήτες ή συνοδοί  κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται  να  μεριμνούν  για τον άμεσο

καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της

διάταξης  αυτής  επιβάλλεται  πρόστιμο,  που  διπλασιάζεται  σε  περίπτωση  υποτροπής,

καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο

φιλοξενίας  παιδιών,  σε  αυλές  ή  εισόδους  σχολείων  και  βρεφονηπιακών  σταθμών,

προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.  

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση απορρυπαντικών ή αλλων ουσιών, που δημιουργούν αφρό κατά

την πλύση πεζοδρομιών, αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ.α, όταν τα απόνερα της πλύσης

χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται

πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης. 

8. Σε όσους παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα

με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού.  
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Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 4 για τα αστικά απορρίμματα 

1.Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά  υποχρεούνται: 

 Να είναι  ενήμεροι για το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που έχει καταρτίσει  ο

Δήμος  για  την  περιοχή  τους  όπως  τις  μέρες  και  τις  ώρες  διέλευσης  του

απορριμματοφόρου.  

 Να  έχουν  συσκευασμένα  τα  απορρίμματά  τους  και  τοποθετημένα  σε  γερούς  και

ανθεκτικούς  σάκους  (πλαστικούς)  που  να  δένονται  στο  πάνω  μέρος  έτσι  ώστε  να

αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου και η εκπομπή δυσοσμίας. 

 Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής των

απορριμμάτων πριν από την καθορισμένη ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου 

 Για  την  περίπτωση  εφαρμογής  προγραμμάτων  Διαλογής  στην  Πηγή,  να  προβούν  σε

χωριστή συλλογή του προ-διαλεγμένου ρεύματος και να το απορρίπτουν στον κατάλληλο

κάδο, που θα φέρει ειδική σήμανση για το σκοπό αυτό. 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία: 

1. Δεν  επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  σκουπιδιών  έξω  από  τους  κάδους  μηχανικής

αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης. 

2. Δεν  επιτρέπεται  η  εναπόθεση  απορριμμάτων  χωρίς  την  απαιτούμενη  κατάλληλη

συσκευασία. 

3. Δεν επιτρέπεται η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων  εντός των κάδων ή επί του

οδοστρώματος,  των  πεζοδρομίων  ή  άλλων  κοινόχρηστων  χώρων.  Τα  μαγειρικά  ή

μηχανικά έλαια επιβάλλεται  να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς

συμβεβλημένους με τα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Για

όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο
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κατά του υπευθύνου πέραν των άλλων κυρώσεων του Π.Κ. (αρ. 458).  Το πρόστιμο

διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

4. Στις περιοχές του Δήμου που δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής των

απορριμμάτων,  τα  προς  αποκομιδή  απορρίμματα  πρέπει  να  εναποτίθενται,  καλά

συσκευασμένα  σε  πλαστικούς  ανθεκτικούς  σάκους,  στις  προκαθορισμένες  από  τη

Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών και Περιβάλλοντος θέσεις. 

2. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών : 

Φύλλα  ξερά  άνθη,  υπόλοιπα  καθαρισμού  κήπων,  γκαζόν  κ.λπ.,  συσκευάζονται  σε

ανθεκτικούς  πλαστικούς  σάκους  όπως  τα  οικιακά  απορρίμματα.  Σε  περίπτωση

απορριμμάτων  που  δεν  είναι  τοποθετημένα  σε  σάκους  επί  του  πεζοδρομίου

(ασυσκεύαστα), επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 28. 

Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λπ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια,

δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δε βγαίνουν προ

της  αποκομιδής  τους  στο  πεζοδρόμιο  και  για  την  συλλογή  τους  ο  υπεύθυνος

υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία καθαριότητας. 

Υπόλοιπα χώματος, μπάζα κοπροχώματος, αδρανή υλικά, τέφρα θερμαντικών μέσων

(στάχτες)  κ.λπ. απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους

μέσα ή, κατόπιν συνεννόησης, από το Δήμο, με την καταβολή συμφωνημένου ποσού.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με άρθρο 28. 

Σε περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί αποκομιδή ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων,

υποχρεούται να πληρώσει στο Δήμο ποσό (τέλος) που θα ορίζεται κατά περίπτωση από

την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου καθαριότητας,

για κάθε δρομολόγιο αποκομιδής και να τα εκθέσει την ημερομηνία που ο Δήμος μπορεί να

ανταποκριθεί  στην  αποκομιδή  τους,  διαφορετικά  θεωρείται  ανεξέλεγκτη  απόρριψη

αποβλήτων και τιμωρείται με πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 
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Ο Δήμος Κέας δύναται να επιβάλει ειδικό τέλος σε οικίες, αποθήκες, επαγγελματικούς

χώρους, ξενοδοχεία κ.λπ.  σε σχέση με την παραγωγή αποβλήτων, η οποία επιβαρύνει

δυσανάλογα το κόστος αποκομιδής του Δήμου. 

Σε περίπτωση απεργίας ή σε περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας δεν τηρείται το

πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων από την Υπηρεσία Καθαριότητας, συστήνεται στους

δημότες  να  συσκευάζουν  ασφαλώς  τα  απορρίμματα  και  να  κρατούν  στο  μπαλκόνι  της

οικίας τους προκειμένου να αποφευχθεί υπερβολική ρύπανση. Στις περιπτώσεις αυτές ο

Δήμος οφείλει να προβεί σε συνεχείς ανακοινώσεις για την πληροφόρηση των δημοτών.

Οι δημότες υποχρεούνται να κρατήσουν τα απορρίμματα τους εντός των κατοικιών τους. 

Τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα (έπιπλα, στρώματα, παλιές οικιακές συσκευές

κ.λπ.)  απαγορεύεται  να   εγκαταλείπονται  οπουδήποτε  αλλά  παραλαμβάνονται  από την

Υπηρεσία  Καθαριότητας  κατόπιν  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  –  ειδοποίησης  των

υπευθύνων με την υπηρεσία καθαριότητας (τηλέφωνο ………) ή Κ.Ε.Π (2288021150). Σε

αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 

Απορρίμματα  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στα  ανακυκλώσιμα  είδη  (υλικά  συσκευασίας,

ηλεκτρικές  –  ηλεκτρονικές  συσκευές,  μπαταρίες,  ελαστικά,  λάδια  κινητήρων  και

τηγανέλαια κ.λπ.) δεν τοποθετούνται στους κοινούς κάδους αλλά απορρίπτονται στους

ειδικούς κάδους ανακύκλωσης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Η’  (Ανακύκλωση) του

παρόντος κανονισμού. 

 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 

 Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται μεγάλη

παραγωγή  κάθε  μορφής  απορριμμάτων  (οργανικών  υπολειμμάτων,  συσκευασιών  κ.λπ.),

οφείλουν  να  συσκευάζουν  σε  ανθεκτικούς  σάκους  τα  ευπαθή  και  δύσοσμα  απόβλητα

(κρέατα, κόκκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κ.λπ.), να κλείνουν καλά τους σάκους και

να τους τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων  προς αποκομιδή σε διάστημα το πολύ
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μίας  ώρας  προ  της  προγραμματισμένης  διέλευσης  του  απορριμματοφόρου.  Σε  καμία

περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  εναπόθεση  απορριμμάτων  ή  συσκευασιών  έξω  από  τους

κάδους.  Επίσης,  απαγορεύεται  η  απόρριψη  στους  κάδους  υπολειμμάτων  από  σφάγια

κρεοπωλών ή δημοτών, υπολειμμάτων ιχθυοπωλείων ή δημοτών, καθώς και η απόρριψη

νεκρών ζώων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 

 Καταστήματα  στα  οποία  παρατηρείται  παραγωγή  κάθε  είδους  απορριμμάτων  από  την

κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λπ.) οφείλουν να

τοποθετούν  δοχεία  απορριμμάτων  εντός  του  χώρου  ιδιοκτησίας  ή  άσκησης  του

επαγγέλματός τους, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο τους.

Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση

υποτροπής, το πρόστιμο θα προσαυξάνεται στο διπλάσιο. 

 Ισόγεια  καταστήματα  που  πουλάνε  αναψυκτικά,  οινοπνευματώδη,  γλυκά,  φαγητά,

σουβλάκια, πίτες, είδη γενικά μπαρ ή καφενείου, πρέπει συνεχώς καθ’ όλες τις ώρες της

λειτουργίας, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων να φροντίζουν να μαζεύουν τα κάθε φύσεως

απορρίμματα που δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του καταστήματός τους

(χαρτιά  περιτυλίγματος  προσφερομένων  ειδών,  αποφάγια,  σάλτσες,  υγρά,  κουτιά

τσιγάρων, αποτσίγαρα, κ.λπ.) έτσι ώστε πάντοτε να είναι το κατάστημα και ο μπροστά απ’

αυτό χώρος καθαρός. 

 Στις υποχρεώσεις των καταστημάτων περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μέσα και έξω

από κάθε κατάστημα, αρκετών καλαθιών για απορρίμματα, που θα πρέπει να είναι καλής

κατασκευής, συμβατά με την αισθητική της πόλης, να μην αφήνονται να ξεχειλίζουν, αλλά

να  κενώνονται  συχνά  και  το  περιεχόμενό  τους  μαζί  με  τα  άλλα  σκουπίδια  των

καταστημάτων, να συγκεντρώνονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και να κλείνονται

ερμητικά  στο  πάνω  μέρος.  Οι  υπεύθυνοι  καθαριότητας  κάθε  ακινήτου  οφείλουν  να

διατηρούν  καθαρές  τις  προσόψεις  του  και  να  συμβάλλουν  στην  καθαριότητα  του
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οδοστρώματος καθώς και των πεζοδρομίων,  και δρόμων που βρίσκονται  μπροστά στο

ακίνητο. 

 Δεν  επιτρέπεται  η  για  οποιοδήποτε  λόγο,  τοποθέτηση  στα  πεζοδρόμια  και  τα

καταστρώματα του δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών

με το εμπόριό τους (π.χ. καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια

κουτιά κ.λπ.).  

 Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  διαφημιστικών  πινακίδων  επί  του  πεζοδρομίου.  Στους

παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις Εμπορικών Καταστημάτων και Επιχειρήσεων και 
Περιπτέρων. 

1. Υποχρεούνται  οι  υπεύθυνοι  για  τα  πάσης  φύσεως  απορρίμματα  συσκευασίας  που

τοποθετούνται  προς  αποκομιδή  (χαρτοκιβώτια,  ξυλοκιβώτια  κ.λπ.),  να  έχουν

προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια της πιέσεως, περιδέσεως κ.λπ.. Στους

μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με το

άρθρο 28. 

2. Δεν  επιτρέπεται  η  για  οποιοδήποτε  λόγο,  τοποθέτηση  στα  πεζοδρόμια  και  τα

καταστρώματα του δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών

με το εμπόριό τους (π.χ. συσκευασμένα προϊόντα, καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια

αεριούχων ποτών, άδεια κουτιά κ.λπ.). 

3. Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  διαφημιστικών  πινακίδων  επί  του  πεζοδρομίου  Στους

παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 

4. Στα περίπτερα – καντίνες στα οποία παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την άμεση

κατανάλωση των προσφερομένων ειδών, οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία

απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς το χώρο περιμετρικά καθαρό. 
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Άρθρο 10: Υποχρεώσεις κατοίκων και υπευθύνων στη διαχείριση ειδικών 

απορριμμάτων και τοξικών – επικίνδυνων απορριμμάτων. 

1. Ο Δήμος  Κέας   δεν  υποχρεούται  στη  συλλογή  των  ειδικών  απορριμμάτων  του

άρθρου  3.2  (δηλ.  απορρίμματα  που  προέρχονται  από  την  κύρια  παραγωγική

δραστηριότητα βιοτεχνιών κλπ). Για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι υποχρεούνται (με

την  εξαίρεση  της  άρθρου  5.3)  να  απομακρύνουν  τα  παραγόμενα  ειδικά  αυτά

απορρίμματα με δικά τους μέσα και να τα διαθέσουν σε νόμιμα αδειοδοτημένους για

το σκοπό αυτό χώρους. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να

φυλάσσουν  τα  απορρίμματα  αυτά  ειδικά  συσκευασμένα,  στα  προαύλια  των

επιχειρήσεων  τους  και  να  μην  τα  εκθέτουν  σε  κοινόχρηστους  χώρους.  Στους

παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 

2. Ειδικά τα απορρίμματα που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά

οικοδομικές  εργασίες  (μπάζα  και  άλλα  άχρηστα  αδρανή  υλικά)  μεταφέρονται  με

ευθύνη του υπόχρεου στους ειδικούς χώρους που επίσημα έχουν χαρακτηριστεί ως

χώροι  υποδοχής μπαζών μετά από συνεννόηση  με την Υπηρεσία  Καθαριότητας.

Αυτά απαγορεύεται: 

1. Να αποτίθενται,  έστω και προσωρινά,  στο πεζοδρόμιο αλλά να απομακρύνονται
άμεσα  

2. Να εκτίθενται ή εγκαταλείπονται σε δημόσιους χώρους, σε ακάλυπτους χώρους

εντός  ή  εκτός  σχεδίου,  όπως  παρυφές  οδών,  οικόπεδα,  πάρκα,  άλση,  δάση,

χείμαρρους,  ρέματα,  κλπ  οπότε  δημιουργούν  σοβαρές  εστίες  ρύπανσης  και

προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Στους παραβάτες της διάταξης

αυτής επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/90 και οι

προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις πέρα από το κάτωθι πρόστιμο. Στους παραβάτες

επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 
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3. Τα  απορρίμματα  που  περιγράφονται  στην  παρ.3.3  (δηλ  γεωργικά  φάρμακα,

εκρηκτικά,  ραδιενεργά  κ.λ.π),  φυλάσσονται,  αποκομίζονται  και  διατίθενται  με

αποκλειστική  ευθύνη  των  υπόχρεων.  Στους  παραβάτες  επιβάλλεται  πρόστιμο

σύμφωνα με το άρθρο 28. 

4. Κάθε κάτοχος Ιατρικών αποβλήτων . σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΗΠ

7591  /  2031  /  2003  Κ.Υ.Α  των  Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών,

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημοσίων Έργων-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Υγείας και Πρόνοιας-

Γεωργίας περί  «Μέτρων και Όρων για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από

υγειονομικές μονάδες» υποχρεούται:  

1. Να  εξασφαλίζει  ο  ίδιος  τη  συλλογή,  μεταφορά,  αποθήκευση,  αξιοποίηση,

επεξεργασία ή διάθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ανώτερου απόφασης ή 

2. να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί

σχετική  άδεια  (συλλογή,  μεταφορά,  αποθήκευση,  αξιοποίηση,  επεξεργασία  ή

διάθεση) σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρου απόφασης. 

3. Απαγορεύεται η ανάμειξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (επεξεργασμένα σε
μη αναγνωρίσιμη μορφή ή μη επεξεργασμένα) με τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού
Χαρακτήρα σε κοινή συσκευασία ή σε χύδην μορφή στους κάδους απορριμμάτων.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.



19ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Ιουνίου 2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
 Άρθρο 11: Καθαριότητα Ειδικών Χώρων (στεγασμένων ή μη) 

- Οι  κοινόχρηστοι  χώροι  πολυκατοικιών,  οικιών  και  επιχειρήσεων,  στεγασμένοι  ή  μη

(παρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λπ.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα

των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση αδιαφορίας των υπευθύνων

και ύστερα από την υποβολή σχετικής σύστασης και προθεσμίας προς συμμόρφωση, ο

Δήμος έχει δικαίωμα να παρέμβει σε εξωτερικούς χώρους (οικόπεδα, πρασιές, πάρκινγκ,

παλαιές  οικίες)  καθαρίζοντας  το  χώρο.  Στη  συνέχεια  καταλογίζονται  τα  έξοδα  και

επιπλέον επιβάλλονται πρόστιμα στους υπευθύνους σύμφωνα με το άρθρο 28. 

- Σε  περιπτώσεις  ρύπανσης  μνημείων,  αγαλμάτων,  τοίχων,  παιδικών  χαρών,  πάρκων,

χώρων πρασίνου κ.λπ., πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης, θα επιβάλλεται και πρόστιμο

ανάλογο με το μέγεθος της φθοράς. Η επιβολή προστίμου, δεν αφαιρεί από το Δήμο το

δικαίωμα να στραφεί δικαστικά σε βάρος του/των υπαιτίων για την αστική αποκατάσταση

και την ποινική τιμωρία, σε περίπτωση καταστροφής. 

 

Άρθρο 12: Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις. 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν άδειας, δημοτικούς ή δημόσιους χώρους, όπως

καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια και συναφή καταστήματα, οφείλουν να

διατηρούν τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων

δοχείων, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα αποκομιδής των συνεργείων του Δήμου. Στους

μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 
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Άρθρο 13: Καθαριότητα οικοπέδων 

 Οι ιδιοκτήτες, νομείς, ή επικαρπωτές οικοπέδων, αγροτεμαχίων και εκτάσεων οφείλουν

να  τα  διατηρούν  πάντοτε  ελεύθερα  από  απορρίμματα.  Προς  τούτο  οφείλουν  να  τα

περιφράσσουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωσή τους. 

 Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος

έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο μετά από προηγούμενη όχληση

και προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 26 του

άρθρου 94 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87.Α. 7-6-2010) η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει 

Η  μέριμνα,  σύμφωνα  με  ισχύουσες  πυροσβεστικές  διατάξεις,  για  την  τήρηση  των

υποχρεώσεων  καθαρισμού,  από  τους  ιδιοκτήτες,  νομείς,  και  επικαρπωτές,  των

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων

και  οικισμών  και  σε  απόσταση  μέχρι  100  μέτρων  από  τα  όριά  τους,  καθώς  και  η

υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

των υπόχρεων.  

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών,

ανά τετραγωνικό  μέτρο  του  οικείου  χώρου,  το  οποίο  και  αποτελεί  έσοδο  του  οικείου

δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό

και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 

 Απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων (έστω και με την πρέπουσα συσκευασία) μέσα σε

οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι άμεσα προσβάσιμοι από την Υπηρεσία

Καθαριότητας.  Σε περίπτωση παράβασης  ο  Δήμος  επιβάλλει  σε  βάρος  του  παραβάτη

χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28 που διπλασιάζεται  σε  κάθε περίπτωση

υποτροπής. 
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Άρθρο 14: Υπαίθρια Αποθήκευση Υλικών 

1.  Η  πλημμελής  εναπόθεση,  αποθήκευση  και  συσσώρευση  υλικών  εμπορευμάτων,

οικοδομικών  και  λοιπών  υλικών,  μπορεί  να  προκαλέσει  σοβαρή  ρύπανση  από  το

διασκορπισμό στοιχείων των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Τα εν λόγω υλικά θα πρέπει,

είτε  να  παραλαμβάνονται  από  δημοτικά  απορριμματοφόρα  κατόπιν  συνεννόησης  του

‘παραγωγού απορριμμάτων’  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του Δήμου,  είτε  να  οδηγούνται

προς προσωρινή εναπόθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα από τους ‘παραγωγούς

απορριμμάτων’. Από εκεί, ανάλογα με τον τύπο των απορριμμάτων, θα παραλαμβάνονται

από  κατάλληλα  αδειοδοτημένους  φορείς  που  είναι  συμβεβλημένοι  με  τα  αντίστοιχα

Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

2.  Στη χορηγούμενη  από το Δήμο  άδεια  κατάληψης πεζοδρομίου  ή  του  κοινόχρηστου

χώρου  για  την  εναπόθεση,  αποθήκευση  ή  στοίβαξη  των  παραπάνω  υλικών,  πρέπει

υποχρεωτικά να λαμβάνονται  τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες,

νάιλον  κ.λπ.),  που  οφείλει  να  λάβει  ο  αιτών,  ώστε  να  αποτρέπεται  κάθε  κίνδυνος

διασκορπισμού τους. 

3. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί

ρύπανση  των  κοινόχρηστων  χώρων,  ο  Δήμος  πέραν  των  προβλεπόμενων  άλλων

κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα

με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. 

   

Άρθρο 15: Παράνομη διαφήμιση και ρύπανση από αφίσες και συνθήματα 

 Η  ρίψη  διαφημιστικών  φυλλαδίων  στους  δρόμους,  σε  πλατείες  και  γενικά  σε

κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, η επικόλληση διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή

συνθημάτων ή παραστάσεων σε δημόσιους χώρους,  σε οικίες,  σε κάδους ή άλλα μέσα

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων επισύρει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 
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 Η επικόλληση διαφημιστικών αφισών σε τοίχους – τοιχία οικιών, καταστημάτων, δημόσιων

και ιδιωτικών κτιρίων γενικά (με εξαίρεση την περίπτωση όπου σύμφωνα με κανονιστική

απόφαση  του  Δήμου  επιτρέπεται  η  διαφήμιση),  απαγορεύεται  ρητά.  Στην  αντίθετη

περίπτωση  προβλέπεται  πρόστιμο  στους  παραβάτες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  28  στους

διαφημιστές  και  στους  διαφημιζόμενους.  Σε  περίπτωση  υποτροπής  από  τους  ίδιους

παραβάτες τα πρόστιμα του άρθρου 28 διπλασιάζονται. 

 Η αναγραφή συνθημάτων και παραστάσεων γενικά, με σπρέι, μπογιά η οποιοδήποτε άλλο

μέσο σε εξωτερικούς τοίχους και τοιχία οικιών, καταστημάτων, δημοσίων και ιδιωτικών

κτιρίων γενικά, απαγορεύεται ρητά και στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα

με το άρθρο 28. 

 

Άρθρο 16: Παράνομη Στάθμευση 

Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε

να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η

στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη μεριά του δρόμου,

που εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο. 

Λοιπές λεπτομέρειες στον Κ.Ο.Κ. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα

με το άρθρο 28 πέραν των κυρώσεων της Ε.Α. ή της Τροχαίας. 

 

Άρθρο 17: Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λπ. 

Όλα τα  αντικείμενα  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  5  παρ.  2Δ (εγκαταλελειμμένα

αυτοκίνητα κ.λπ.) του παρόντος Κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες

στους  ειδικά  αδειοδοτημένους  χώρους  για  προσωρινή  εναπόθεση  από  όπου  και  θα

παραλαμβάνονται από φορείς συμβεβλημένους με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής

Διαχείρισης:  Εναλλακτική  Διαχείριση  Οχημάτων  Ελλάδος  ΑΕ  προς  περαιτέρω

επεξεργασία (διάλυση). Σε αντίθετη περίπτωση, η στάθμευσή τους (μακροχρόνια ή μη)
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θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.

1080/80 και του Π.Δ. 116/2004. Επ’ αυτών επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και σε

15 ημέρες μεταφέρονται, με ευθύνη του Δήμου, στο διαλυτήριο οχημάτων ή όπου αλλού

προβλέπει ο Νόμος. Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων και λοιπών μηχανημάτων,

επιβάλλεται πρόστιμο πέρα από τη διαδικασία και τα πρόστιμα που προβλέπει ο 

Νόμος και τα πρόστιμα του άρθρου 28. 

 

Άρθρο 18: Καθαριότητα Αγορών και Λαϊκών Αγορών 

1. Οι  πωλητές  και  έμποροι  στις  αγορές  που  λειτουργούν  στο  Δήμο  (στεγασμένες  ή  μη,

λαϊκές  αγορές  κ.λπ.),  καθώς  επίσης  πλανόδιοι  μικροπωλητές,  καντίνες  (μόνιμες  ή

αυτοκινούμενες), οφείλουν να διατηρούν τον περίγυρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν

τα  κάθε  είδους  απορρίμματα  σε  ανθεκτικούς  σάκους  και  να  τους  μεταφέρουν  στους

κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται τα

ξύλινα, πλαστικά ή χάρτινα κιβώτια με το τέλος της λαϊκής αγοράς να τα παίρνουν μαζί

τους. 

2. Αν  δεν  τηρούν  τα  παραπάνω,  ο  Δήμος  προβαίνει  στον  καθαρισμό  του  χώρου

καταλογίζοντας  τα  έξοδα  στους  υπεύθυνους.  Επίσης  επιβάλλει  επιπλέον  πρόστιμο

σύμφωνα με το άρθρο 28. 

3. Αν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για δεύτερη φορά από τον ίδιο πωλητή ή έμπορο, το

πρόστιμο  διπλασιάζεται  και  σε  περίπτωση  τρίτης  συνεχόμενης  παραβίασης,  ο  Δήμος

μπορεί  να  ζητήσει  την  ανάκληση  της  άδειας  του  υπαιτίου.  Παράβαση  ωραρίου  από

μικροπωλητές  σε  λαϊκή  αγορά  τιμωρείται  με  πρόστιμο  και  σε  περίπτωση  υποτροπής,

ζητείται η ανάκληση της άδειας. 
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Άρθρο 19: Μεταφορά και Φορτοεκφόρτωση Αντικειμένων 

 Όλα  τα  κινούμενα  στο  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  φορτηγά  αυτοκίνητα  και  γενικά  τα

μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με

μουσαμά.  Τα  απορρίμματα  οποιασδήποτε  μορφής,  που  παράγονται  κατά  τη

φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της

εργασίας. 

 Απαγορεύεται  επίσης  η  διέλευση  των  φορτηγών  οχημάτων  που  μεταφέρουν  χύδην

προϊόντα εάν αυτά δεν είναι σκεπασμένα ή δε διασφαλίζεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η

ρύπανση της πόλης. 

 Σε περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα

καταλογίζονται στον υπεύθυνο μαζί με πρόστιμο. 

 Σε περίπτωση που η παράβαση διαπιστωθεί για δεύτερη φορά, ο Δήμος θα διατηρεί το

δικαίωμα να απαγορεύσει τη διέλευση του συγκεκριμένου οχήματος (που μπορεί να ανήκει

σε άλλους Δήμους, εταιρείες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κ.λπ.) επ’ αόριστον. 

 Τα απορρίμματα  οποιασδήποτε  μορφής  που  παράγονται  κατά  την  φορτο  –  εκφόρτωση

εμπορευμάτων και λοιπών υλικών, πρέπει να περισυλλέγονται με το πέρας της εργασίας.

Σε  αντίθετη  περίπτωση  επιβάλλεται  πρόστιμο  στους  παραβάτες  (παραλήπτες  των

εμπορευμάτων ή των υλικών). 

Άρθρο 20: Καθαριότητα πεζοδρομίων 

Οι  κάτοικοι  μονοκατοικιών  ή  πολυκατοικιών  και  οι  ιδιοκτήτες  ή  ενοικιαστές

καταστημάτων, υποχρεούνται να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των αυλών και των

πεζοδρομίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το

καλοκαίρι  λόγω  ανάγκης  πρόληψης  πυρκαγιάς.  Σε  περίπτωση  παράβλεψης  της

αναφερόμενης υποχρέωσης, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο

28. Σε περίπτωση δε που το κατάστημα είναι στο κέντρο πόλεων του Δήμου, το πρόστιμο

διπλασιάζεται. 
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Άρθρο 21: Τοποθέτηση των κάδων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. 

 Οι  κάδοι  τοποθετούνται  σε  συγκεκριμένες  θέσεις  κατόπιν  μελέτης  και  ύστερα  από

απόφαση του Συμβουλίου κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με την

Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη

αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων ύστερα από

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με τον

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Κάθε παρεμπόδιση τοποθέτησης ή μετακίνησης των κάδων

μηχανικής αποκομιδής, ανακύκλωσης, βιοαποδομήσιμων υλικών και μικροαπορριμμάτων,

καθώς και εσκεμμένη φθορά των παραπάνω μέσων, αποτελεί παράβαση του παρόντος

κανονισμού και  επισύρει  σε  βάρος  του  παραβάτη χρηματικό πρόστιμο  σύμφωνα  με  το

άρθρο 28 που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 Δεν  επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  κάδων  σε  διαβάσεις  πεζών,  σε  πεζόδρομους,  σε

πεζοδρόμια (εκτός ειδικών περιπτώσεων) και σε διασταυρώσεις οδών εντός και εκτός

σχεδίου πόλεως. Κάδοι επίσης δεν τοποθετούνται στις γωνίες, σε φωτεινούς σηματοδότες

και πυροσβεστικούς κρουνούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ
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Τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό αφορούν κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (νέες

οικοδομές, πρόσθετες επισκευές), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου, και

κάθε εργασίας Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η., κ.λπ.). 

 

Άρθρο 22. Γενικά 

1. Εργασίες κάθε φύσεως από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και εργολάβους σε χώρους και

δρόμους που υπάρχουν δημόσια δίκτυα, προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής άδειας από το

Δήμο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 28. 

2. Η μη τήρηση υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση εργασιών επισύρει την επιβολή προστίμου. 

 

Άρθρο 23: Οικοδομικές Εργασίες 

Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:

1. Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας. 

2. Πινακίδα  προβλεπόμενη  από το  Νόμο,  με  τον  αριθμό  της  άδειας  και  την ημερομηνία

έκδοσής της. 

3. Άδεια  κατάληψης  πεζοδρομίου  –  οδοστρώματος,  χορηγημένη  από  το  Δήμο,  αφού

καταβληθεί  το προβλεπόμενο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια του Δήμου πρέπει  να

δηλώνεται  ρητά,  αν  θα  τοποθετηθούν  διαφημιστικές  πινακίδες,  ώστε  ο  Δήμος  να

εισπράξει τα νόμιμα τέλη. Σε περίπτωση παράλειψης μιας τέτοιας δήλωσης, ο Δήμος πέρα

από την είσπραξη των νόμιμων τελών για την διαφήμιση θα επιβάλλει και πρόστιμο. 

 

Άρθρο 24:Λεπτομέρειες οικοδομικών εργασιών 

 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Θα

πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και

σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για

την προστασία των πεζών και οχημάτων. 
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 Τα αδρανή  υλικά  που  βρίσκονται  επί  του  πεζοδρομίου,  εφόσον  έχει  χορηγηθεί  άδεια

καταλήψεως  πεζοδρομίου,  πρέπει  να  εγκιβωτίζονται  με  μέσα  προστασίας  (μαδέρια,

τσιμεντόλιθους  κ.λπ.)  για  την  αποφυγή  της  διασποράς  τους  από  νερά  είτε  από

οποιαδήποτε άλλη  αιτία.  Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των υλικών αυτών επί  του

κοινοχρήστου χώρου πρέπει να διαρκεί το συντομότερο χρονικό διάστημα και μόνο για

όσο είναι απαραίτητο. 

 Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λπ.), θα

πρέπει να καταβρέχονται συχνά. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή

εκσκαφών. 

 Μπάζα επί  κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν  πλέον του διημέρου,  θεωρείται  ότι

καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και  επιβάλλεται  το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο

πρόστιμο. Αυτά απομακρύνονται από συνεργεία του Δήμου και ο υπόχρεος καταβάλλει τη

δαπάνη απομάκρυνσης. 

 Κατά την κατάληψη πεζοδρομίου πρέπει να υπάρχει μέριμνα για ασφαλή κίνηση των πεζών

και των τροχοφόρων και πρόσβαση στα παρακείμενα καταστήματα. 

 Σε  περίπτωση  παραβίασης  των  συγκεκριμένων  διατάξεων,  επιβάλλεται  πρόστιμο

σύμφωνα με το άρθρο 28. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να προχωρήσει και σε

ανάκληση της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

 

Άρθρο 25: Χρήση Στερεών κινητών υλικών 

1. Τα  στερεά  κινητά  υλικά,  που  χρησιμοποιούνται  κατά  την  εκτέλεση  των  οικοδομικών

εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος,

τα δε περιφράγματα πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τον ίδιο λόγο επιβάλλεται η

σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας,
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όταν καταλαμβάνεται  μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύκτα πρέπει  να είναι

φωτεινή. 

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 28. 

 

Άρθρο 26: Εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας 

1. Κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  από οργανισμό  κοινής  ωφέλειας  (ΟΤΕ,  ΔΕΗ,  κ.λπ.)  για

συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που

προβλέπονται από τους νόμους για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λπ.). Οι

παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται, αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών

και  όχι  πέραν  του  τετραημέρου,  να  απομακρύνουν  τα  προϊόντα  εκσκαφής,  τα  λοιπά

άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερή τους κατάσταση. 

2. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεούνται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων

εκσκαφών. 

3. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω θα καταβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο

28 και θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή. 

 

Άρθρο 27: Κατάληψη πεζοδρομίου 

1. Σε  περίπτωση που  ζητηθεί  κατάληψη  πεζοδρομίου  ή  άδεια  τομής  οδοστρώματος  από

οργανισμό  κοινής  ωφέλειας,  πρέπει  να  προσκομίζεται  στο  Δήμο  εγγυητική  επιστολή

αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 50 € ανά

μέτρο μήκους προσόψεως ή 200 € ανά τετραγωνικό μέτρο οδοστρώματος ή κοινόχρηστου

χώρου, η οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη αποπεράτωση των

εργασιών  και  εφόσον  δεν  προξενήθηκαν  ζημιές  στους  δημοτικούς  χώρους  από  την

εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ μπάζα, τσιμέντα, ζημιές στο οδόστρωμα, ζημιές

στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λπ.). 
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2. Τα  παραπάνω θα  πιστοποιούνται  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου,  δηλαδή  ότι

αποκαταστάθηκαν οι τομές του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές

Δημοσίων Έργων (π.χ. υλικά επιχώσεων, συμπίεση, σκυροδέτηση, πλακόστρωση, τελική

επίστρωση ασφάλτου κ.λπ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Άρθρο 28: Επιβολές προστίμων 

Τα  πρόστιμα  που  επιβάλλονται  από  το  Δήμο  έχουν  χαρακτήρα  αποτρεπτικό  και  όχι
εισπρακτικό. 

Α/Α - ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο 150 € 

2. Σακούλες εκτός κάδων (άδετες, σε μη επιτρεπτές ώρες) 100€ 

3. Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων 100€ 

4. Απόρριψη ασυμπίεστων χαρτοκιβωτίων (ατακτοποίητα – αδεματοποίητα) 150€ 

5. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο 200€ 

6. Εγκατάλειψη  κιβωτίων  –  ξυλοκιβωτίων  κλπ.,  από  γραφεία,  καταστήματα,  υπαίθριες

αγορές, οικίες κ.λπ. 150 € 

7. Φύλλα  ξερά,  υπόλοιπα  καθαρισμών  κήπων,  γκαζόν,  κλαδιά,  θάμνοι  κλπ.  που

απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο 100 € 

8. Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος 100 € 

9. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων 250 € 

10. Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα – μη τοξικά απορρίμματα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων
500 € 

11. Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κλπ. και ρύπανση

πεζοδρομίων και δρόμων με χώματα, λάδια κλπ 200 € 

12. Ρίψη  μπαζών  και  άλλων  ογκωδών  αντικειμένων  στους  κάδους  απορριμμάτων  ή  σε

ακάλυπτους χώρους 150 € 

13. Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων, αμιάντου, που δε μεταφέρονται από τις

Υπηρεσίες  του  Δήμου,  εκτός  των  κυρώσεων  που  προβλέπει  η  κείμενη  νομοθεσία

επιβάλλεται επιπλέον χρηματικό πρόστιμο 2.000 €. 
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14. Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου 100 € 

15. Φθορά αστικού εξοπλισμού του Δήμου 200 € 

16. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος  που  χρησιμοποιούν  κοινόχρηστους  χώρους  200  €.  Και  σε  περίπτωση

υποτροπής ανάκληση της άδειας. 

17. Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές αγορές 300 €. Αν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί

για  δεύτερη  φορά  από τον  ίδιο  πωλητή  ή  έμπορο,  το  πρόστιμο  διπλασιάζεται  και  σε

περίπτωση τρίτης συνεχόμενης παραβίασης, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση της

άδειας του υπαιτίου. Παραβίαση ωραρίου 300 € και σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση

της άδειας. 

18. Πλημμελής  εναπόθεση,  αποθήκευση  και  στοίβαξη  εμπορευμάτων,  οικοδομικών υλικών

κλπ. 150 € 

19. Ρύπανση  με  διαφημιστικά  φυλλάδια,  με  εμπορικές  αφίσες,  φεϊγβολάν,  σπρέι,  ταμπλό,

αεροπανό κλπ. στο διαφημιζόμενο και διαφημιστή 300 € 

20.Ρύπανση, από εταιρείες διαφήμισης γιγαντοαφισών, αφίσες επικολλώμενες, ταμπλό κλπ.
300 € 

21. Παρκάρισμα  δίπλα  σε  κάδους,  ώστε  να  μην  είναι  δυνατή  η  μετακίνησή  τους  για  την

αποκομιδή των απορριμμάτων 200 € 

22.Απόρριψη  στερεών  αποβλήτων  σε  ελεύθερους  ιδιωτικούς  και  κοινόχρηστους  χώρους,

(παρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες, παραλίες, αστικά και περιαστικά άλση κ.λπ.) καθώς και

πλησίον των επαρχιακών, δημοτικών και αγροτικών οδών 300 € 

23.Ακαθάριστα  αστικά  και  περιαστικά  οικόπεδα,  πρόστιμο  50  λεπτών  ανά  τετραγωνικό

μέτρο, καταλογισμός σχετικής δαπάνης του δήμου προς καθαρισμό και υποβολή μήνυσης

για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (παράγραφος 26 του άρθρου 94 του

Ν. 3852 - ΦΕΚ 87/2010, τ. Α) 

24.Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου 150 € 
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25.Εγκαταλελειμμένα  αυτοκίνητα,  σκάφη,  τροχόσπιτα,  μηχανές  (ολόκληρες  ή  τμήματα)  σε

δρόμους και κοινόχρηστους χώρους 500 € 

26.Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί 150 € 

27.Παράνομη τοποθέτηση διαφημίσεων επί του πεζοδρομίου και περιφράξεων ακόμα και αν

έχει εκδοθεί άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου 400 € 

28.Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 200 € 

29.Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από οργανισμούς κοινής

ωφέλειας 500 € 

30.Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λπ., που θα

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του

παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά

την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 1000

€ 

31. Απόρριψη  και  εναπόθεση  κάθε  στερεού  ή  ρευστού  απορρίμματος  σε  κοινόχρηστους

χώρους, ρέματα, ρυάκια κ.λπ. 1500 € 

32.Καύση απορριμμάτων κάθε μορφής και σύστασης σε ανοιχτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς
χώρους 1000 € 

33.Δημιουργία και λειτουργία αυτοσχέδιων χωματερών 1000 € 

34.Εργασίες κάθε φύσης που εκτελούνται από Δημόσιους Οργανισμούς ή Εργολάβους,  σε

χώρους και δρόμους που υπάρχουν δημοτικά δίκτυα χωρίς την χορήγηση άδειας από το

Δήμο 1000 €.

Τοποθέτηση  άλλων  απορριμμάτων  στους  ειδικούς  κάδους  διαλογής  ανακύκλωσης
υλικών 150 € 

35. Ρύπανση  με  περιττώματα  κατοικίδιων  ζώων  των  πάρκων,  οδών  και  άλλων

κοινοχρήστων χώρων 100 € 
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36.Ρύπανση με μπετόν και απορρίμματα κινουμένων οχημάτων σε δρόμους και κοινόχρηστους

χώρους 200 € 

37.Ρύπανση οποιασδήποτε μορφής που παράγεται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

ή διάχυση αυτών 200 € 

38.Εναπόθεση  ασυσκεύαστων  υγρών  απορριμμάτων  (καμένα  λάδια,  λίπη  κ.λπ.)  σε

κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους και κάδους απορριμμάτων 250 € 

39.Ρίψη  ακάθαρτων  νερών  (σαπουνόνερα  –  λασπόνερα)  σε  δρόμους  και  κοινόχρηστους

χώρους  150  €  το  πρόστιμο  θα  διπλασιάζεται  σε  κάθε  περίπτωση  υποτροπής  ή

εκτεταμένης ρύπανσης 

40.Εναπόθεση σκουπιδιών έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, το κρέμασμα

σάκων απορριμμάτων σε κολώνες, δέντρα, ξένα σπίτια, κ.λπ. 200 € 

41. Απόρριψη υπολειμμάτων από σφάγια κρεοπωλών ή δημοτών, υπολειμμάτων ιχθυοπωλών

ή δημοτών, καθώς και απόρριψη νεκρών ζώων 1.000 €. 

42.Απόρριψη αστικών απορριμμάτων σε καλάθια μικροαπορριμάτων 200 €  

43.Πρόκληση φθορών σε κοινόχρηστο εξοπλισμό  του Δήμου (καλάθια  αχρήστων,  κάδους

απορριμμάτων,  όργανα  παιδικών  χαρών,  παγκάκια  κ.λπ.)  ανάλογο  με  το  μέγεθος  των

φθορών. 

44.Ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων με μηχανέλαια κάθε

είδους οχημάτων 100€ 
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Άρθρο 29: Όργανα επίλυσης διαφορών και προστασίας Περιβάλλοντος 

1. Ως όργανα προστασίας περιβάλλοντος ορίζονται οι Επόπτες Καθαριότητας. Τα όργανα

αυτά ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου Κέας και εξουσιοδοτούνται από τον Δήμαρχο

να  βεβαιώνουν  κατά  περίπτωση  παραβάσεις  και  κατά  συνέπεια  υποχρεούνται  να

εφαρμόζουν  με  υπευθυνότητα  και  αυστηρότητα  τα  προβλεπόμενα  στον  παρόντα

Κανονισμό. Στην αρμοδιότητα αυτή συνεπικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία. 

2. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση και επίλυση διαφορών σχετικών με την εφαρμογή του

παρόντος Κανονισμού ορίζεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία αποφασίζει μετά

από εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας. 

3. Οι παραβάτες που τους έχει υποβληθεί κύρωση, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν

εντός  10ημέρου  από  την  ημερομηνία  επιβολής  της  ποινής,  εγγράφως  στην  Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής η οποία και αποφαίνεται σχετικώς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Άρθρο 30: Γενικά 

1. Στο Δήμο Κέας, σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001 (Συσκευασίες: 
Ανακύκλωση, ίδρυση Οργ.Διαχείρισης) εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης σε 
συνεργασία με εγκεκριμένους ανακυκλωτές σ’ ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαλογής
στη πηγή για ανάκτηση πρώτων υλών. Ειδικότερα, ο Δήμος Κέας συμμετέχει στο 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – 
Ανακύκλωσης για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών 
μέσω του συστήματος του “μπλε” κάδου. 

2. Οι πολίτες οφείλουν να μην αναμιγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που είναι

κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες,

αλλά να τα διαχωρίζουν και  να τα αποδίδουν στο Δήμο,  σύμφωνα με το πρόγραμμα

περισυλλογής που ο Δήμος έχει καταρτίσει σε κάθε περιοχή. Τα ανακυκλώσιμα υλικά
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πρέπει  να  είναι  πολύ  καλά  συσκευασμένα,  συμπιεσμένα  και  δεμένα  ώστε  να

καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο, να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική

όχληση και να μη διασκορπίζονται. Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να εκτίθενται για

αποκομιδή μόνο μετά τη λήξη του απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών

καταστημάτων της τοπικής αγοράς. 

3. Ειδικά με τις χάρτινες συσκευασίες φρέσκων προϊόντων γάλακτοκομικών, χυμών κλπ

(τετραπάκ) οι  πολίτες  οφείλουν  να  ξεπλένουν  τα  υπολείμματα  του  προϊόντος  πριν

προχωρήσουν στην ανακύκλωση της συσκευασίας  

4. Στις  επιχειρήσεις  στις  οποίες  οι  παραγόμενες  ποσότητες  ανακυκλώσιμων

απορριμμάτων  είναι  σχετικά  μεγάλες  οι  υπεύθυνοι  οφείλουν  να  συλλέγουν  τα

ανακυκλώσιμα,  ξεχωριστά  από  τα  άλλα  απορρίμματα,  να  τα  συμπιέζουν  και  να  τα

αποδίδουν  στον  Δήμο  με  το  ισχύον  πρόγραμμα  περισυλλογής.  Υλικά  συσκευασίας

εμπορευμάτων απαγορεύεται να τοποθετούνται στους κάδους ανακύκλωσης χωρίς να

έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιηθεί  σε  όγκο δια  της  συμπιέσεως ή  άλλου τρόπου

περιδέσεως. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. 

5. Οι πολίτες του Δήμου οφείλουν να συμβάλουν και να οδηγήσουν όλα τα ανακυκλώσιμα

υλικά  από  το  σπίτι  και  τη  δουλειά  στους  σωστούς  κάδους  ανακύκλωσης.  Οι  κάδοι

ανακύκλωσης  γεμίζονται  ΜΟΝΟ  με  απόβλητα  συσκευασιών  και  ειδικότερα,  προ-

διαλεγμένες συσκευασίες από 

1. Γυαλί 

2. Χαρτί – χαρτόνι 
3. Λοιπές  συσκευασίες  (πλαστικές,  γυάλινες,  μεταλλικές  και  χάρτινες

συσκευασίες υγρών προϊόντων) 

4. Οι  υπεύθυνοι  και  γενικά όλοι  οι  κάτοικοι  οφείλουν  να συμβάλλουν  στην

ανακύκλωση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Δήμου. 
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2. Ο Δήμος  Κέας  πέρα  από το  σύστημα  ανακύκλωσης  που  ονομάζεται  ‘Μπλε

Κάδοι’ διαθέτει και τις κάτωθι ροές ανακύκλωσης:

3. Ελαστικά

4. Στρώματα

5. Μπαταρίες

6. Μελάνια

7. Ηλεκτρικές Συσκευές

8. Αλιευτικά Απορρίμματα

9. Ρούχα

10. Γυαλί

Άρθρο 31: Τύποι κάδων ανακύκλωσης 

1. Με την ανακύκλωση τίποτε δεν πάει χαμένο αφού κάθε συσκευασία μετατρέπεται σε

αξιοποιήσιμη πρώτη ύλη. 

2. Ο Δήμος Κέας έχει τοποθετήσει: 

3. ΜΠΛΕ κάδους ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. 

4. Κοντέινερ για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. 

5. Κάδοι Ρούχων.

6. Κάδοι Μελανιών.

7. Κάδοι Μπαταριών.

8. Κώδωνες Γυαλιού.

9. Σημείο για περισυλλογή στρωμάτων.

10. Κάδους για αλιευτικά απορρίμματα. 
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Άρθρο 32: Διαχείριση και τελική διάθεση αμιάντου. 

1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/2006 τ.Α), την οδηγία 2003/18/ΕΚ και

σύμφωνα  με  τις  τροποποιήσεις  τους,  προ  της  έναρξης  διαδικασίας  κατεδάφισης  ή

συντήρησης κτηρίων,  οι  εργοδότες ή οι  εργολάβοι  οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο

εργασίας και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Τα αμιαντούχα υλικά

θα πρέπει να αφαιρούνται και στη συνέχεια να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να

απορρίπτονται  ως  επικίνδυνα  απόβλητα  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  13588/725  (ΦΕΚ

383/2006 τ.Β). 

2. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου από 

τους μη έχοντες νόμιμη άδεια σχετικής αφαίρεσης αμιάντου, κατάλληλη τεχνογνωσία, 

μεθόδους και εξοπλισμό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η καθαριότητα των χώρων αποβλέπει σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και

επισκεπτών του Δήμου Κέας και στηρίζεται στη διαρκή συνεργασία των δημοτών με τις

υπηρεσίες του Δήμου. Κάθε δημότης έχει την ηθική υποχρέωση να είναι ενεργός πολίτης,

να  τηρεί  τις  διατάξεις  του  παρόντος  κανονισμού  και  να  προβαίνει  σε  συστάσεις  σε

εκείνους  που  τις  παραβιάζουν.  Κάθε  δημότης  επίσης  οφείλει  να  γνωστοποιεί  στις

αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  τους  επόπτες  καθαριότητας  τις  παραλείψεις-

παραβάσεις της υπηρεσίας καθαριότητας αλλά και τις παραβάσεις των συνδημοτών σε

σχέση με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

                                                               

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 98/2022
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ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  την  υπηρεσία  “Καθαρισμός  Οικισμών  Δήμου Κέας  2022 -
2023”.

                    Το 4ο 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.

Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 παρ. 8, καθώς και το Βιβλίο Ι 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.

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/


19ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Ιουνίου 2022

Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και  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.  43/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΧΝΩΕΔ-Π8Ρ) 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 2022 - 2023», προϋπολογισμού 50.725,32 ευρώ
(συμπ. ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 2458/27.05.2022  μελέτη του Αυτοτελούς
Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  περιβάλλοντος  του  Δήμου,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο
κομμάτι της παρούσας.

Β. Να Εγκρίνετε την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ 2022 - 2023» με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Γ. Να καθορίσετε τους όρους του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  2022  -  2023»,  σύμφωνα  με  την  αναλυτική
διακήρυξη της  με  αριθμό  2458/27./05.2022  μελέτης  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Κέα, 27/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 2458

Μ Ε Λ Ε Τ Η

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 - 2023»

CPV :   90610000-6 «Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών»

 Προϋπολογισμός      :       40.907,02 ΕΥΡΩ
 Φ.Π.Α.       24%       :            9.817,80 ΕΥΡΩ

 Σύνολο                      :          50.725,32 ΕΥΡΩ  

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

Με την υπ’ αριθμ. 43/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΧΝΩΕΔ-Π8Ρ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 61 Ν. 3979/2011, όπως έχει τροποποιηθεί από το
άρθρο 117 του Ν. 4674/2020, ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,
συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2022-2023 του Δήμου Κέας, λόγω αδυναμίας
εκτέλεσης αυτών με ίδια μέσα για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι,
πλατείες κ.λπ.) των κάτωθι Οικισμών, τα όρια των οποίων καθορίστηκαν και ισχύουν βάσει των
ΦΕΚ 1375/Δ’/1986 (Κορησσία και Βουρκάρι) και 972/Δ’/1987 (Ιουλίδα):

1. Οικισμός Ιουλίδας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 120 στρ.
2. Οικισμός Κορησσίας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 150 στρ.
3. 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. 

Τα   όρια   των ανωτέρω οικισμών αποτυπώνονται προς διευκόλυνση στην παρούσα.   

Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την υπογραφή σύμβασης και για ένα χρόνο  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, πριν το Πάσχα 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 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 των δημόσιων τουαλετών που βρίσκονται: 
 πλησίον του Π.Π. Ιατρείου Κέας (θέση Ροκομένο) 
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 πλησίον του στέγαστρου αναμονής επιβατών στο λιμάνι της Κορησσίας και
 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  κ.τ.λ.,  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.
 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.
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 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 κ.λπ.     
 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.

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 εκτέλεσης εργασιών 

ΠΕΡΙΟΔ
ΟΣ

ΥΨΗΛΗ
(29/06-30/09/2022

& 10/04- 17/04/2023
& 01/05-

28/06/2023) 

ΜΕΣΑΙΑ
(01/10 - 30/11/2022 &

01/04 - 09/04/2023 & 18 -
30/04/2023)

ΧΑΜΗΛΗ (01/12/2022 -
31.03/2023) 

ΟΙΚΙΣΜ
ΟΣ

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: 
ΚΟΡΗΣΣ
ΙΑ & 
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

(29/06-30/09/2022 & 10/04- 17/04/2023 & 01/05- 28/06/2023) 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 7ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕ

ΡΑ
ΤΡΙ
ΤΗ

ΤΕΤΑΡ
ΤΗ

ΠΕΜΠ
ΤΗ

ΠΑΡΑΣΚ
ΕΥΗ

ΣΑΒΒΑ
ΤΟ

ΚΥΡΙΑ
ΚΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: 
ΙΟΥΛΙΔΑ

√ √ √ √ √ √ √

Τμήμα 2: 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√ √ √ √ √ √ √

ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/10 - 30/11/2022 & 01/04 - 09/04/2023 & 18 - 30/04/2023)
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ:ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 5ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕ ΤΡΙ ΤΕΤΑΡ ΠΕΜΠ ΠΑΡΑΣΚΕ ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΑ
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ΡΑ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΥΗ ΤΟ ΚΗΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1: 
ΙΟΥΛΙΔΑ

√   √   √ √ √

Τμήμα 2: 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√   √   √ √ √

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/12/2022 - 31.03/2023) *
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ  & 3ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕ
ΡΑ

ΤΡΙ
ΤΗ

ΤΕΤΑΡ
ΤΗ

ΠΕΜΠ
ΤΗ

ΠΑΡΑΣΚ
ΕΥΗ

ΣΑΒΒΑ
ΤΟ

ΚΥΡΙΑ
ΚΗΟΙΚΙΣΜΟΣ

Τμήμα 1: 
ΙΟΥΛΙΔΑ

  √   √   √  

Τμήμα 2: 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

 
 

√  
 

√   √
 
 

*ΣΗΜΕΙΩΣ
Η: 

ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ  ΑΥΤΗ  ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΔΟ  ΕΙΝΑΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) 8ΩΡΑ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (  ΤΟ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
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, 27/05/2022
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή 
                ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

Κέα, 27/05/2022
 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 ΟΛΟ 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) πλήρους απασχόλησης.
 Για τις δαπάνες μισθοδοσίας έχει ληφθεί υπόψη το κατώτατο ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη με
χρόνια προϋπηρεσίας 18 έτη και άνω , σύμφωνα με την οικ. 107675/2021 απόφαση Υπουργού
Εργασία & Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ 6263/Β’/27.12.2021 (βασικό ημερομίσθιο 38,51€).

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
(27,21%), ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου (19,45%).  

(Β) Το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των  αναλώσιμων,
του  εργολαβικού  τους  κέρδους  και  των  νόμιμων  υπέρ  Δημοσίου  και  τρίτων  κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22. 
Ως αναλώσιμα θεωρούνται η δαπάνη προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού (εργαλεία, μέσα ατομικής
προστασίας,  κ.λπ.)  καθώς και η δαπάνη για τη συντήρηση εξοπλισμού.

Α/
Α

Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙΔΑ Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣΣΙΑ & ΒΟΥΡΚΑΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ

ΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ

ΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ (€)

ΣΥΝΟΛ
Ο (€)

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)

πλήρους
απασχόλησης

(εργασίες α/α 1 & 5-
8)

273 72,74* 19.858,02 273 72,74* 19.858,02

4 Προεκτιμούμενο
ποσοστό

διοικητικού
κόστους παροχής

των υπηρεσιών του
αναδόχου, των

αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους
κέρδους και των

νόμιμων υπέρ

595,74 595,74 595,74 595,74

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


19ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Ιουνίου 2022

Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο

22  (3%)

ΣΥΝΟΛΟ 20.453,76 ΣΥΝΟΛΟ 20.453,76
ΦΠΑ 24% 4.908,90 ΦΠΑ 24% 4.908,90

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 25.362,66 ΓΕΝ.ΣΥΝ
ΟΛΟ

25.362,66

ΣΥΝΟΛΟ 40.907,52
ΦΠΑ 24% 9.817,80

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 50.725,32

* 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, 27/05/2022
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Κέα, 27/05/2022
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

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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Βασιλική Πετρή 
          ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         

 

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:

3. Οικισμός Ιουλίδας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 120 στρ.

4. Οικισμός Κορησσίας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 150 στρ.

5. Οικισμός Βουρκαρίου -  μέχρι και την εκκλησία των Αγ.  Αναργύρων,  ο οποίος  είναι
συνολ. επιφάνειας περίπου 37 στρ.

με σκοπό τη 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
50.725,32€,  συμπ.  Φ.Π.Α.  (24%),  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους  συγκεκριμένα  κατά
28.242,67€  από τον ΚΑ.  20.6279.0021 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας οικ. έτους
2022 και κατά 22.482,65€ από τον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023.

Χρονική Διάρκεια: Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  από την υπογραφή της και για ένα
χρόνο.

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 οικείας διακήρυξης.
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 
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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 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  προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Κέας.

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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ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
19. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
20. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
21. 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.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Προϋπολογισμός 

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.725,32€, συμπ. Φ.Π.Α. (24%),
θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. συγκεκριμένα κατά 28.242,67€ από τον ΚΑ. 20.6279.0021
του  προϋπολογισμού  εξόδων  του  Δήμου  Κέας  οικ.  έτους  2022  και  κατά  22.482,65€ από  τον
αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023.

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 οχτακόσια δεκαοχτώ και δεκαπέντε λεπτών #818,15€#.
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 4% επί
της  εκτιμώμενγης  αξίας  της  σύμβασης  και  κατατίθεται  πριν  ή  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.
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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).

Στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου θα λαμβάνεται υπόψη το βιβλίο εργασιών σε ημερήσια βάση, το
οποίο οφείλει να τηρεί ο ανάδοχος και το οποίο θα πρέπει να 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.

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) 

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/
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-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  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.

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. 

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 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:  

7. 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.

9. 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. 
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 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 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
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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  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, 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, 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 18: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κέα, 27/05/2022
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή 

Κέα, 27/05/2022
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα Δεμένεγα
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                ΔΕ  Χειριστής Η/Υ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         
 

Έ ν τ υ π ο  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,………….
…………………………………………………………………………………………………με  έδρα
………………………………..………. Οδός  …….………………………………..  αριθμός    Τ.Κ.
………………..   Τηλ.  …………………….  Fax ……………….αφού έλαβα γνώση της  υπ’αριθ.
2458/27.05.2022  Μελέτης του  Δήμου  Κέας  για  την  ανάθεση  παροχής  της  υπηρεσίας
«Κ ΑΘΑ 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 2  -  2 0 2 3 »,  υποβάλλω την
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της
αρ.  ……/...0..2022  Διακήρυξης και  αναλαμβάνω  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  το
παρακάτω προσφερόμενο ποσό:

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ

Ν

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)
ΠΡΟΫΠ/
ΣΜΟΥ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (€)
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

(χωρίς
ΦΠΑ)

1.
Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο

1 εργατοτεχνίτη
273 72,74

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,
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άρθρο 22  (3%)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ή/και

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ & ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ

Ν

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠ/
ΣΜΟΥ (€)

(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (€)
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

(χωρίς
ΦΠΑ)

1.
Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο

1 εργατοτεχνίτη
273 72,74

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  (3%)
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.

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  11 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  ,



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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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 :

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
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(Τόπος/Ημερομηνία)______________, __ / __ / 2022

  Ο  Π ρ ο σ φ έ ρ ω ν
(Ημ/νία, Ονομ/μο, Ιδιότητα)



ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ



ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ  ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ



ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ



Ταχ. Διεύθυνση: Ιουλίδα Κέας
Πληροφορίες : Δήμητρα Δεμένεγα
Τηλέφωνο : 22883 60025
E-mail : promithies@kea.gr

                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.:
…./...0...2022

 Διακήρυξη για Σύμβαση
Γενικών Υπηρεσιών 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 -
2023»

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

24.1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Κέας

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090116331

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε86301.00048

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ

Πόλη ΚΕΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 84002

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL301

Τηλέφωνο 2288360000

Φαξ 2288022811

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@kea.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΙΟΥΛΙΔΑ  ΚΕΑΣ,  ΤΚ.  84002,  ΤΗΛ.:
22883  60025,  texniki  @  kea  .  gr  ,
promithies  @  kea  .  gr  ,  ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΕΜΕΝΕΓΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.kea.gr/

Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο
(URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

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  ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  (εφεξής  ΕΣΗΔΗΣ),  το  οποίο  είναι  προσβάσιμο  από  τη
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https  ://  www  .  kea  .  gr  /  , καθώς και
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: promithies@kea.gr, texniki@kea.gr 

https://www.kea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithies@kea.gr
mailto:texniki@kea.gr


25.1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κέας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ποσού πενήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και
τριάντα  δύο  λεπτών  (50.725,32€)  συμπ/νου  ΦΠΑ  και  θα  βαρύνει  τον  κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας ως εξής :

3. Κ.Α.  20.6279.0021 «Καθαρισμός  οικισμών»:  έτους  2022 ποσού  28.242,67€   και  στον
αντίστοιχο οικονομικού έτους 2023 ποσού 22.482,65€.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί: 

α) η απόφαση με αρ. πρωτ.  406/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010664810, ΑΔΑ: 62ΩΙΩΕΔ-7ΗΦ) για την
ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης  στο μητρώο
δεσμεύσεων του Δήμου Κέας.

β) Η υπ’ αριθμ. 317/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΑΙΩΕΔ-968) Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης

26.1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  παροχή  υπηρεσιών  καθαρισμού  των  κοινόχρηστων  χώρων
(δρόμοι, πλατείες κ.λπ.) των κάτωθι Οικισμών:

1. Οικισμός Ιουλίδας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 120 στρ.
2. Οικισμός Κορησσίας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 150 στρ.
3. Οικισμός Βουρκαρίου -  μέχρι και την εκκλησία των Αγ.  Αναργύρων,  ο οποίος  είναι

συνολ. επιφάνειας περίπου 37 στρ.
με σκοπό τη 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.

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, πριν το Πάσχα 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 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 των δημόσιων τουαλετών που βρίσκονται: 
 πλησίον του Π.Π. Ιατρείου Κέας (θέση Ροκομένο) 
 πλησίον του στέγαστρου αναμονής επιβατών στο λιμάνι της Κορησσίας και
 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  κ.τ.λ.,  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. 

4. Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται:

1. Τουλάχιστον ένα (1) άτομο ανά τμήμα, πλήρους και 7ημερης απασχόλησης για τις εργασίες,
2. Ο  αναγκαίος  εξοπλισμός  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, 

3. 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.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90610000-6 «Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1   :  «Καθαρισμός  οικισμού  Ιουλίδας»,  εκτιμώμενης  αξίας  20.453,76€  πλέον  ΦΠΑ
4.908,90€

ΤΜΗΜΑ 2  : «Καθαρισμός οικισμών Κορησσίας - Βουρκαρίου», εκτιμώμενης αξίας 20.453,76€
πλέον ΦΠΑ 4.908,90€

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών ή ξεχωριστά ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 2.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.907,52 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 50.725,32). 



Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος.

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 της τιμής.

27.1.4 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:

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

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

3. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 
4. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
5. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο
πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

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

7. του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 
8. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με

θέμα  :  “Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

9. της  υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων   και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με
θέμα «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων
Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

10. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

11. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

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

13. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
14. 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»,

15. 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» 



16. του   ν.  4727/2020  (Α’ 184)  «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», 

17. του  π.δ  28/2015  (Α’ 34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία» 

18. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
19. του  ν.2690/1999  (Α’ 45)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
20. του  ν.  2121/1993  (Α’  25)  «Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και

Πολιτιστικά Θέματα», 
21. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

22. του  ν.  4624/2019  (Α’ 137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική
νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

23. 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.

24. την  αρ.  8/2022  (ΑΔΑ:  Ψ21ΑΩΕΔ-Δ1Β) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του
Δήμου Κέας για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών Υπηρεσιών.

25. την αριθ.  2458/27.05.2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Οικισμών Δήμου Κέας 2022 -
2023» 

26. την υπ’ αριθμ. …/2022 (ΑΔΑ …………………..) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του  Δήμου  Κέας με  την  οποία  εγκρίθηκαν  α)  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  β)
καταρτίσθηκαν   οι  όροι  διακήρυξης  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Οικισμών Δήμου Κέας 2022 - 2023».

28.1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  …………….. …/…../2022 και
ώρα ….:…..

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημόσιων
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  του   ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ  (Διαδικτυακή  Πύλη
www.promitheus.gov.gr) την ../../2022, ημέρα …………………… και ώρα ..:... 

29.1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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


Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  έλαβε  Συστημικό  Αύξοντα
Αριθμό:  ……………….. και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

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

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3
του  άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

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

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

30.1.7 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.

https://www.kea.gr/


31.2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

32.2.1 Γενικές Πληροφορίες

33.2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

34.2.1.2 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).

Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της, καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες, διατίθενται στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.kea.gr  στην
διαδρομή : Αναρτήσεις ► Προκηρύξεις. 

Κατ'  εξαίρεση τα  ανωτέρω έγγραφα διατίθενται  στα  γραφεία  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 08:00 έως τις 14:30. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
εκτός  αν  ο  ενδιαφερόμενος  αναλάβει  με  δαπάνη  και  επιμέλειά  του  την  αναπαραγωγή.  Οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  παραπάνω  στοιχεία  και  ταχυδρομικά,  εφόσον  τα
ζητήσουν  έγκαιρα  και  εμβάσουν,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  πέραν  της
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη
τους στον ενδιαφερόμενο.

35.2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 8 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).
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  είτε  υποβάλλονται  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή 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:

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


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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της  διαγωνιστικής διαδικασίας  (πχ αλλαγή/μετάθεση της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

36.2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ  των  τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα,  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  κείμενες  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,  δηλαδή  έντυπα με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε
διεθνείς  μονάδες,  μαθηματικούς  τύπους  και  σχέδια,  που είναι  δυνατόν να  διαβαστούν σε  κάθε
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

37.2.1.5 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 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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα VΙ της παρούσας.

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

38.2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό
της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,
λαμβάνοντας  κάθε  εύλογο  μέτρο  για  τη  διασφάλιση  του  απόρρητου  και  της  ασφάλειας  της
επεξεργασίας  των δεδομένων και  της  προστασίας τους  από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

39.2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

40.2.2.1 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,  5,  6  και  7  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.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.  Η  αναθέτουσα  αρχή   μπορεί  να
απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή,
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

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

41.2.2.2 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,
ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου της παρούσα υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α. ποσού 818,15
ευρώ. 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  τους  προσφέροντες  να
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται,  σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

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 στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά
τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  β)  παρέχει,  εν  γνώσει  του,  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από
την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή
του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής



να  εξηγήσει  την  τιμή  ή  το  κόστος  της  προσφοράς  του  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας  και  η
προσφορά  του  απορριφθεί,  ζ)  στις  περιπτώσεις  των  παρ. 3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  ν.
4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά
τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3.2  και  3.4  της
παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

42.2.2.3 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 ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα: 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του
Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
236 (δωροδοκία  υπαλλήλου),  237  παρ.  2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α παρ.  2
(εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2  (δωροδοκία  στον  ιδιωτικό  τομέα)  του  Ποινικού
Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου
2017  σχετικά  με  την  καταπολέμηση,  μέσω  του  ποινικού  δικαίου,  της  απάτης  εις  βάρος  των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις
επιχορηγήσεις),  390  (απιστία)  του  Ποινικού  Κώδικα  και  των  άρθρων  155  επ.  του  Εθνικού
Τελωνειακού  Κώδικα  (ν.  2960/2001,  Α’ 265),  όταν  αυτά  στρέφονται  κατά  των  οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς  και  τα  εγκλήματα  των  άρθρων 23  (διασυνοριακή  απάτη  σχετικά  με  τον  ΦΠΑ)  και  24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  3-4  και  5-12  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2017/541  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την



τροποποίηση  της  απόφασης  2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  ή  ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου  της  20ης  Μαΐου  2015,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

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. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  Σύμβουλο,  τα  μέλη  του
Διοικητικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
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 ημερομηνία 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 

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.



Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται.

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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους
του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 
α)  -
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή
των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. 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, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) ιδίως εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη
λήξη της  προθεσμίας  υποβολής  της  προσφοράς,  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 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.]

(γ) καθώς και αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68
του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας  υποβολής  της  προσφοράς  ή  ββ)  εάν  σε  βάρος  του  έχει  επιβληθεί  η  κύρωση  της
προσωρινής  διακοπής  της  λειτουργίας  συγκεκριμένης  παραγωγικής  διαδικασίας  ή  τμήματος  ή
τμημάτων ή του συνόλου 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]

(δ)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  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 έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 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. 

(ε)  εάν,  με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.  3959/2011 περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(στ)  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, 

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

(η)  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, 

(θ)  εάν έχει  κριθεί  ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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  της  παραγράφου  2.2.9.2  της
παρούσας, 

(ι)  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  με  απατηλό  τρόπο
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(ια) 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 (ια) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία  έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 
2.2.3.5.  Δεν αφορά.
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 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  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).  Για  τον  σκοπό  αυτόν,  ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για
ζημίες  που  προκλήθηκαν  από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα
γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με  ολοκληρωμένο  τρόπο,  μέσω  ενεργού  συνεργασίας  με  τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε
επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την  αποφυγή  περαιτέρω  ποινικών  αδικημάτων  ή
παραπτωμάτων.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε



συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  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,  σε  βάρος  του  οποίου  έχει  επιβληθεί  η  κύρωση  του  οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

43.2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά 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 στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την
υπό ανάθεση υπηρεσία.

44.2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

45.2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και  επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, ο οικονομικος φορέας πρέπει:



α) Να διαθέτει  το  απαραίτητο προσωπικό και  ιδίως  :  Τουλάχιστον  ένα  (1)  άτομο ανά Τμήμα,
πλήρους και 7ήμερης απασχόλησης για τις εργασίες

β) Να διαθέτει 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. 

γ) Πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, να διαθέτει 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.

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

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
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.

 στ) 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.

 ζ) 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.

 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
εργοδότου 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 υπεύθυνος για
κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που θα προκληθεί από
κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κλπ.     

ι) 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.

46.2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ



47.2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. 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.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ.  Ο  φορέας  που  αντικαθιστά  φορέα  του  προηγούμενου  εδαφίου  δεν  επιτρέπεται  να
αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα)
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως
άνω παραγράφου 2.2.3.  

48.2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

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 δια
του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της



παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 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 2.2.6 ).

Στην  περίπτωση  που  o οικονομικός  φορέας  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει
το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1 και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι  πληρούν,
σύμφωνα  με  το  παρόν  άρθρο,  οι  οποίες  επέλθουν  ή  για  τις  οποίες  λάβουν  γνώση  μετά  την
συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  πρόσκλησης  για  την  σύναψη  του
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

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. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,  το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ  καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου   του
Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής
του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του,
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ
νέου  με  επίκαιρο  ΕΕΕΣ.  Ο  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  διευκρινίζει  τις  δηλώσεις  και
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί
με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της 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  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  υποβάλλεται  χωριστά  από  κάθε  μέλος  της  ένωσης. Στο  ΕΕΕΣ



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.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή
του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου
2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση
της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για
τυχόν  σύναψη  συμφωνιών  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του
λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης,
αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό  που  τηρείται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  υποχρεούται  να
απαντήσει  καταφατικά  στο  σχετικό  πεδίο  του  ΕΕΕΣ με  το  οποίο  ερωτάται  εάν  ο  οικονομικός
φορέας  έχει  ανεκπλήρωτες  υποχρεώσεις  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί
φορείς  προσκομίζουν  τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος.  Η  προσκόμιση  των  εν  λόγω
δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες,  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

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
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

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.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.



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

Αν το  αρμόδιο για  την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος  ή 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.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

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  την  παράγραφο 2.2.3.2 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  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i)  Για  την απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  φορολογικών υποχρεώσεων της  παραγράφου 2.2.3.2
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

Όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β
της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ

ii)  Για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  προς  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  ασφαλιστικών  εισφορών  δεν  έχουν  καταβληθεί,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο  2.2.3.3  περ.  β  της  παρούσας,  προσκομίζεται  από  τον  οικονομικό  φορέα  βεβαίωση
οφειλής από τον ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση  των  υποχρεώσεών  τους  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης.



γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
δικαστική  εκκαθάριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης.   Για  τις  ΙΚΕ
προσκομίζεται  επιπλέον  και  πιστοποιητικό  του  Γ.Ε.Μ.Η.  περί  μη  έκδοσης  απόφασης  λύσης  ή
κατάθεσης  αίτησης  λύσης  του  νομικού  προσώπου,  ενώ  για  τις  ΕΠΕ  προσκομίζεται  επιπλέον
πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”  από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας  εκδίδεται  για  τα  σωματεία  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  και  για  τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

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 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη
επιβολής  σε  βάρος  του  της  κύρωσης  του  οριζόντιου  αποκλεισμού,  σύμφωνα  τις  διατάξεις  της
κείμενης νομοθεσίας.

στ) Δεν αφορά.

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  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 οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.



Β.3. Δεν αφορά

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

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

2. υπεύθυνη  δήλωση  ότι διαθέτει  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. 

3. υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι συμφωνεί πλήρως
και αμετάκλητα με αυτούς.

Β.5. Δεν αφορά

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία,
και 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,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i)  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 στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.  

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό  μεταβολών  του  ΓΕΜΗ,  εφόσον  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την
υποβολή του.  

Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ.,  ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι  εξακολουθούν  να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε  πρόσωπο  πλέον  αυτών  που  αναφέρονται  στα  παραπάνω  έγγραφα,  προσκομίζεται  επιπλέον
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την
οποία  χορηγήθηκαν  οι  σχετικές  εξουσίες.  Όσον  αφορά  τα  φυσικά  πρόσωπα,  εφόσον  έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.



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.
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά,
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

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.  Ειδικότερα,  προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού
προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου
υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος
φορέας,  εγκρίνουν  τη  μεταξύ  τους  συνεργασία  για  την  κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον
διαγωνιζόμενο  της  χρηματοοικονομικής  ή/και  τεχνικής  ή/και  επαγγελματικής  ικανότητας  του
φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η
σχετική  αναφορά  θα  πρέπει  να  είναι  λεπτομερής  και  να  αναφέρει  κατ’  ελάχιστον  τους
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια
του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται
ρητά  ότι  θα  διαθέσει  στον  διαγωνιζόμενο  τους  συγκεκριμένους  πόρους  κατά  τη  διάρκεια  της



σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι  θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος  με  αναφορά  του  τμήματος  της  σύμβασης  το  οποίο  προτίθεται  να  αναθέσει  σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την
εκτέλεση των εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 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.

49.2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

50.2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

51.2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

52.2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  I 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.

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  αποσύρουν  την  προσφορά  τους,  πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση εκ  μέρους  του αποφαινομένου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

53.2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα
36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021 (Β΄2453/  09.06.2021) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με



χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από  αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται  στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται  στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  να  εγγραφούν  στο  ΕΣΗΔΗΣ,
σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6
της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής  προσφοράς  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του
ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα  αρχή  ρυθμίζει  τα  της  συνέχειας  του  διαγωνισμού  με  αιτιολογημένη
απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά»,  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
την παρούσα.

(β)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  στον  οποίο
περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ,
τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/2016.  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  μονάδας,  τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην
συνέχεια,  μέσω  σχετικής  λειτουργικότητας,   εξάγουν  αναφορές  (εκτυπώσεις)  σε  μορφή
ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο  PDF,  τα  οποία   αποτελούν  συνοπτική  αποτύπωση  των
καταχωρισμένων  στοιχείων.  Τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  των  εν  λόγω  αναφορών  (εκτυπώσεων)
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου
37)  και  επισυνάπτονται  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  στους  αντίστοιχους  υποφακέλους.
Επισημαίνεται ότι  η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων)
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί
η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  



2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα  έγγραφα  που  καταχωρίζονται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά,  και  δεν  απαιτείται  να
προσκομισθούν  και  σε  έντυπη  μορφή,  γίνονται  αποδεκτά  κατά  περίπτωση,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α)  είτε  των  άρθρων  13,  14  και  28  του  ν.  4727/2020  (Α΄  184)  περί  ηλεκτρονικών  δημοσίων
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά
δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  Οικονομικού  Φορέα  στη
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως  την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον
οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  παρόντος
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α)  η  πρωτότυπη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  πλην  των  περιπτώσεων  που  αυτή  εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται  να  ζητήσει  τη  συμπλήρωση  και  υποβολή  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.
4412/2016.

Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την
απαίτηση επικύρωσης  (με  Apostille  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν
καλύπτονται  από  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  που  έχει  συνάψει  η  Ελλάδα  (ενδεικτικά
«Σύμβαση  νομικής  συνεργασίας  μεταξύ  Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός



ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων –
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις  αρχές  κράτους  μέλους  που
υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ  2016/1191  για  την  απλούστευση  των  απαιτήσεων  για  την  υποβολή
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις
αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται  ότι,  γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας,  τα στοιχεία  του παρόντος διαγωνισμού και  ως παραλήπτης η
Επιτροπή  Διαγωνισμού,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η  προσκόμιση  των  εγγυήσεων  συμμετοχής  πραγματοποιείται  είτε  με  κατάθεση  του  ως  άνω
φακέλου  στην  υπηρεσία  πρωτοκόλλου  της  αναθέτουσας  αρχής,  είτε  με  την  αποστολή  του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός
φορέας.  Το  εμπρόθεσμο  αποδεικνύεται  με  την  επίκληση  του  αριθμού  πρωτοκόλλου  ή  την
προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,
ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
των  προσφορών,  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»,  τα  σχετικό  αποδεικτικό  στοιχείο
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου
να  ενημερώσει  την  αναθέτουσα  αρχή  περί  της  τήρησης  της  υποχρέωσής  του  σχετικά  με  την
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

54.2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

55.2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία  περιλαμβάνουν  με  ποινή  αποκλεισμού  τα  ακόλουθα  υπό  α  και  β  στοιχεία:  α)  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του  ν.  4412/2016  και  τη  συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου
άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus
ESPDint,  προσβάσιμου  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης  (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )  του  ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ.

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


Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό
αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το  συμπληρωμένο  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  ΕΕΕΣ,  καθώς  και  η  τυχόν  συνοδευτική  αυτού
υπεύθυνη  δήλωση,  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ΄  της  παραγράφου  2.4.2.5  της
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

56.2.4.3.2 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”  στα
Παραρτήματα  της  παρούσας  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 στα παραρτήματα της παρούσας. 

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

57.2.4.4 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 τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης: 

Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]

Η τιμή  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  δίνεται   σε  ευρώ  ανά  μονάδα  (ημερομίσθια)  ως  ορίζεται
παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ

Ν

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)
ΠΡΟΫΠ/
ΣΜΟΥ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (€)
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

(χωρίς
ΦΠΑ)

1.
Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο

1 εργατοτεχνίτη
273 72,74

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  (3%)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ή/και

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ & ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ

Ν

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠ/
ΣΜΟΥ (€)

(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (€)
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

(χωρίς
ΦΠΑ)

1.
Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο

1 εργατοτεχνίτη
273 72,74

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  (3%)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:



O προσφέρων  θα  επισυνάψει  στην  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και  συμπληρωμένο το  υπόδειγμα της  οικονομικής  προσφοράς του
Παραρτήματος V, 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% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην
παρούσα διακήρυξη. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής
που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της
προσφοράς τους τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. Στην προσφορά τους
πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλώσιμων,  του  εργολαβικού  τους  κέρδους  και  των  νόμιμων  υπέρ  Δημοσίου  και  τρίτων
κρατήσεων. 

Επιπροσθέτως,  υποχρεούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  αντίγραφο  της  συλλογικής
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Σημειώνεται ότι επειδή οι ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΔΗΔΗΣ δεν έχουν αποτυπώσει τις απαιτήσεις αυτές, οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να υποβάλλουν και ξεχωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς σε μορφή pdf (ψηφιακά
υπογεγραμμένο) βάσει υποδείγματος που καταρτίζουν οι αναθέτουσες αρχές, το οποίο θα υπάρχει
αναρτημένο σε επεξεργάσιμο αρχείο (word) στο χώρο του διαγωνισμού

58.2.4.5 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. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.

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 να παρατείνουν την προσφορά τους.

59.2.4.6 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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα με τον τρόπο και  με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν
έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 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. στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται
ασυνήθιστα  χαμηλή  σε  σχέση  με  τις  υπηρεσίες,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  88  του
ν.4412/2016,

θ)  εφόσον διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα χαμηλή διότι  δε συμμορφώνεται  με τις  ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι)  η  οποία  παρουσιάζει  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης,



ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ)  εάν  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών  του  άρθρου  103  του  ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.



60.3. 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,  ήτοι  η  επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης,  εφεξής  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»  και  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  τη
…………….. ../../2022 και ώρα ..:..

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

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

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες  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
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι
μικρότερης  των  δέκα  (10)  ημερών  και  όχι  μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση
ζητείται  και  γίνεται  αποδεκτή  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  τροποποιείται  η  προσφορά  του
οικονομικού  φορέα  και  ότι  αφορά  σε  στοιχεία  ή  δεδομένα,  των  οποίων  είναι  αντικειμενικά
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις,
υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης,
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς
ως απαράδεκτης.  
Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνεται  το
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.



Κατά  της  εν  λόγω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β)  Μετά την έκδοση της  ανωτέρω απόφασης  η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει  αρχικά στον
έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  εν  συνεχεία  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών
προσφορών  των  προσφερόντων   των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  η  διαδικασία  αξιολόγησης
ολοκληρώνεται  με  την  καταχώριση  σε  πρακτικό  των  προσφερόντων,  των  αποτελεσμάτων  του
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά
μειοδοσίας  και  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς, μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
τα  άρθρα  88  και  89  ν.  4412/2016.  Εάν  τα  παρεχόμενα  στοιχεία  δεν  εξηγούν  κατά  τρόπο
ικανοποιητικό  το  χαμηλό  επίπεδο  της  τιμής  ή  του  κόστους  που  προτείνεται,  η  προσφορά
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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.  

Στη  συνέχεια,  εφόσον  το  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  εγκρίνει  τα  ανωτέρω
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»)  και  η  αναθέτουσα  αρχή
προσκαλεί  εγγράφως,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα
με όσα ορίζονται  στο άρθρο 103 και  την παράγραφο 3.2  της  παρούσας,  περί  πρόσκλησης για
υποβολή  δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών  δεν  κοινοποιείται  στους
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής  έχει  υποβληθεί  μία προσφορά,  τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.



61.3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό
ανάδοχο»),  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ 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 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. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του
Διαγωνισμού και  ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά,  τα
οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  έντυπη  μορφή  (ως  πρωτότυπα  ή  ακριβή  αντίγραφα),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  δύναται  να  υποβάλει  αίτημα,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς  την αναθέτουσα αρχή,  για
παράταση  της  ως  άνω  προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης
χορήγησης  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών,  κατά την
έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω  προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

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  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)   είναι  εκ  προθέσεως  απατηλά,  ή  έχουν
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με
τις παραγράφους 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (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  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι:  α)  δεν
βρίσκεται  σε μία από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και  β)
πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί  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
σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  ανωτέρω  (παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

62.3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  της
εισήγησης  της  Επιτροπής  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του
ν.  4412/2016  (περί  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  της  τεχνικής  και  της
οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί,  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της  σύναψης  σύμβασης,
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά  την  έκδοση  και  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  οι  προσφέροντες  λαμβάνουν
γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υποβλήθηκαν  από
αυτούς,  με  ενέργειες  της  αναθέτουσας  αρχής.  Κατά  της  απόφασης  κατακύρωσης  χωρεί
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:

α)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  σε  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  δεν  έχουν
αποκλειστεί οριστικά, 



β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο
τελευταίο εδάφιο της παρ.   4 του άρθρου 372   του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση  ελέγχεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  και  μνημονεύεται  στο  συμφωνητικό.  Εφόσον
δηλωθούν  οψιγενείς  μεταβολές,  η  δήλωση  ελέγχεται  από την  Επιτροπή Διαγωνισμού,  η  οποία
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον
ανάδοχο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 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. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αναζητήσει  αποζημίωση,  πέρα  από  την  καταπίπτουσα  εγγυητική  επιστολή,  ιδίως  δυνάμει  των
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού
εντός  χρονικού  διαστήματος  εξήντα  (60)  ημερών  από  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης
κατακύρωσης,  με  την  επιφύλαξη  της  ύπαρξης  επιτακτικού  λόγου  δημόσιου  συμφέροντος  ή
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,  ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

63.3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας
στον  τομέα  των  δημοσίων  συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  Ενιαία  Αρχή
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.),  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  που  θα  προκύψουν  κατ’
εφαρμογή του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17.03.2022).

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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65.3.5 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 της ως άνω
Επιτροπής, 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. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε
λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και  σύναψης
σύμβασης.

Επίσης  μπορεί  να  ματαιώσει  τη  διαδικασία:   α)  λόγω  παράτυπης  διεξαγωγής  της  διαδικασίας
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 106 ,  β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που σχετίζονται  με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.



66.4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

67.4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4%  επί  της
εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  ή  του  τμήματος  αυτής,  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνονται  τα
δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ.
την  παράγραφο  2.1.5.  της  παρούσας),  και,  επιπλέον,  τον  τίτλο  και  τον  αριθμό  της  σχετικής
σύμβασης,  εφόσον  ο  τελευταίος  είναι  γνωστός  ή  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του ν. 4412/2016.

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής  γίνεται  μετά  από  την  αντιμετώπιση,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται,  των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

68.4.2 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. 

69.4.3 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.

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


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.

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 απορρίπτεται η
δαπάνη πληρωμής. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α)  σε  όλα  τα  στάδια  που  προηγήθηκαν  της  σύμβασης  δεν  ενήργησε  αθέμιτα,  παράνομα  ή
καταχρηστικά και  ότι  θα εξακολουθήσει  να μην ενεργεί  κατ`  αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,
οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και
αντικρουόμενων  επαγγελματικών  συμφερόντων)  μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της
σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να
επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις  αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για
όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

70.4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου. 

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  την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016. 

71.4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα
διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που
δεν  θα  υπερβαίνει  την  προσφορά  που  είχε  υποβάλει  ο  έκπτωτος  (ρήτρα  υποκατάστασης).  Η
σύμβαση συνάπτεται,  εφόσον εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας  περιέλθει  στην αναθέτουσα αρχή
έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της  προθεσμίας  θεωρείται  ως
απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια
διαδικασία.

72.4.6 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.



73.5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

74.5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  τμηματικά  με  την  προσκόμιση  των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 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 παροχή των υπηρεσιών 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

β)  Κράτηση  ύψους  0,02% υπέρ  της  ανάπτυξης  και  συντήρησης  του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  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 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 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) .

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Τα  ανωτέρω  τελούν  υπό  την  αίρεση  των  μεταβατικών  διατάξεων  του  άρθρου  7  του  Ν.
4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17.03.2022), κατά το χρόνο εφαρμογής αυτού. 

75.5.2 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:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και
δεν  συμμορφωθεί  με  τις  σχετικές  γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ)  εφόσον  δεν  παράσχει  τις  υπηρεσίες  ή  δεν  υποβάλει  τα  παραδοτέα  ή  δεν  προβεί  στην
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα
με τα όσα προβλέπονται  στο άρθρο 217 περί  διάρκειας  σύμβασης παροχής υπηρεσίας  και  την
παράγραφο 6.2 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.



Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις  του  άρθρου  203  του  ν.  4412/2016   και  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  περιγραφή  των
ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  ο  ανάδοχος,  προκειμένου  να  συμμορφωθεί,  μέσα  σε
προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία,
που  τεθεί  με  την  ειδική  όχληση,  παρέλθει,  χωρίς  ο  ανάδοχος  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται
έκπτωτος  μέσα  σε  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας
συμμόρφωσης.

Ο  ανάδοχος  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  για  λόγους  που  αφορούν  σε  υπαιτιότητα  του  φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  το  οποίο
υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά  οι  παρακάτω
κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα
από δημόσιες συμβάσεις.

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, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

76.5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων  των  άρθρων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  -  Κυρώσεις),  6.2.  (Διάρκεια
σύμβασης),  6.4.  (Απόρριψη  παραδοτέων  –  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 προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της
περίπτωσης δ΄  της  παραγράφου 11 του άρθρου 221   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 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.

77.5.4 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
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Αν ο  ανάδοχος  της
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο
δικόγραφο της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα ακύρωσης  ή  τροποποίησης  διοικητικής  πράξης  ή
παράλειψης.



78.6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

79.6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την  επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής
γενικών  υπηρεσιών  έτους  2022  του  Δήμου  Κέας,  η  οποία  και  θα  εισηγείται  στο  αρμόδιο
αποφαινόμενο  όργανο  (Οικονομική  Επιτροπή)  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  ή  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο,  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.

80.6.2 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.



81.6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.

6.3.2 Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. 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. 

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 οριζομένων 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 συντελεσθεί 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  αποφαινομένου  οργάνου,  στην  οποία  δεν  μπορεί  να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. 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.

82.6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να



εγκρίνεται  αντικατάσταση  των  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  αυτών  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 ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.



83.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

84.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της
Σύμβασης 

Επισυνάπτεται η με ΑΠ 2458/27.05.2022 σχετική μελέτη

85.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη του Παραρτήματος Ι

86.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- 

Επισυνάπτεται ένα ΕΕΕΣ σε xml και pdf μορφή για κάθε τμήμα

87.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,   ……………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………  με  ΑΦΜ  …………………………..,  ΔΟΥ  …………………………….,  με  έδρα
………………………………..……….  Οδός  …….………………………………..  αριθμός
……………Τ.Κ. ………………..   Τηλ. ………………………. Email …………………….
αφού  έλαβα  γνώση  της   2458/27.05.2022  μελέτης  παροχής  υπηρεσίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 - 2023» που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους
της …./......2022 διακήρυξης και αναλαμβάνω την υλοποίησή της σύμφωνα τις κάτωθι τεχνικές
προδιαγραφές:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Απασχόληση τουλάχιστον ενός (1) ατόμου ανά τμήμα πλήρους
7ήμερης απασχόλησης για τις εργασίες
Διάθεση μεταφορικού  μέσου  (τσάπα και  φορτηγό),  αναγκαίου
εξοπλισμού,  όπως  τα  εργαλεία  που  απαιτούνται  για  όπως
εργασίες  αποψίλωσης-κλαδονομής  (π.χ.  βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  βενζινοκίνητο  φυσητήρα,  φτυάρια,
πριόνια,  τσάπες,  σκάλες),  υλικών  απομάκρυνσης  χόρτων  και
απορριμμάτων  (π.χ.  σκούπες,  φαράσια,  τσουγκράνα,
χειροκίνητους  συλλέκτες  σκουπιδιών,  χειραμαξίδια,  πλαστικές
σακούλες  συλλογής  απορριμμάτων),  μέσων  ατομικής
προστασίας  κ.λπ.  και  λοιπών  αναλώσιμων  υλικών   που  θα
χρησιμοποιηθούν, για όπως εργασίες όπως παρούσας.
Διάθεση  ειδών  ένδυσης,  όπως  φόρμα  εργασίας,  γιλέκο
φωσφορίζον,  αδιάβροχη  επένδυση  για  όπως  άσχημες  καιρικές
συνθήκες,  γάντια  προστασίας,  γυαλιά  προστασίας  και  ό,τι
προβλέπεται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  (ΚΥΑ 53361/2006
όπως  ισχύει)  και  σύμφωνα  με  όπως  αρ.  πρ.:



5.25552/5.19913/16/10/2015  οδηγίες,  του  Υπ.  Εργασίας  Κοιν.
Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης.
Συμμόρφωση με όπως ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές
διατάξεις περί καθαριότητας.
Απασχόληση προσωπικού με όπως όρους που απαιτούνται από
τη παρούσα Σύμβαση
Ασφάλιση του προσωπικού του στο  ΙΚΑ,  να  λήψη όλων των
κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς όπως
και  την  υγεία  και  παροχή  πρώτων  βοηθειών  για  το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.
Διατήρηση σε  καλή κατάσταση,  όλων των υλικών  και  μέσων
οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και όπως ιδιοκτησίας
του Δήμου. Σχετικές διαταγές όπως Υπηρεσίας θα εκτελούνται
από  τον  ανάδοχο  και  σε  αντίθετη  περίπτωση  τα  μέτρα
προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεων θα λαμβάνονται από τον
εργοδότη Δήμο και οι σχετικές δαπάνες θα καταλογίζονται στον
ανάδοχο.
Λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέσων για την προστασία και
διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών
που  βρίσκονται  κοντά  στην  εκτελούμενη  υπηρεσία  για  την
πρόληψη ζημιών ή διακοπής όπως λειτουργίας των. Ζημιές που
θα  γίνουν  από  αμέλεια  του  αναδόχου,  θα  επανορθώνονται
αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση
των ζημιών, θα γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.
Μη  παρεμπόδιση  όπως  εκτέλεσης  υπηρεσίας  από  όπως
εργολήπτες  που  χρησιμοποιούνται  από  τον  εργοδότη  για  την
εκτέλεση υπηρεσιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση
ή εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα απ` αυτήν, καθώς όπως και
στο προσωπικό αυτού ή του εργοδότου ή κάθε όπως αρχής που
απασχολείται  με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο
εργασίας του.
Προφύλαξη και προστασία όπως υπάρχουσας βλάστηση, όπως
δέντρα,  θάμνους  και  καλλιεργημένες  εκτάσεις  που βρίσκονται
στην  περιοχή  του  έργου,  εφόσον  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 κ.λπ.     
Τήρηση  βιβλίου  εργασιών  σε  ημερήσια  βάση,  το  οποίο  θα
συνυπογράφεται καθημερινά από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και
τον  Πρόεδρο  της  εκάστοτε  Δημοτικής  Κοινότητας  και  θα
παραδίδεται  στην  Επιτροπή  παραλαβής  της  υπηρεσίας  για  τη
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.

……………….…………
(Ημερομηνία)

Ο  Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα – Ιδιότητα)



88.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

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

Οδός …………………. αριθμός …………  Τ.Κ. ………………….   Τηλ. ………………………….

Fax ……………….αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθ. 2458/27.05.2022 Μελέτης του Δήμου Κέας για

την  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  για  την  υπηρεσία  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ 2022 - 2023», υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και

χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ. …./......2022 διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση

των υπηρεσιών σύμφωνα με το παρακάτω προσφερόμενο ποσό:

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ

Ν

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)
ΠΡΟΫΠ/
ΣΜΟΥ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (€)
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

(χωρίς
ΦΠΑ)

1.
Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο

1 εργατοτεχνίτη
273 72,74

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  (3%)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ή/και



ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ & ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ

Ν

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠ/
ΣΜΟΥ (€)

(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (€)
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

(χωρίς
ΦΠΑ)

1.
Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο

1 εργατοτεχνίτη
273 72,74

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  (3%)
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.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για διάστημα 4  μηνών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.

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  11 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 :

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

(Τόπος) ΚΕΑ, ……….. / ………… / 2022

             Ο Προσφέρων

                                                                                                                                                  (Ημ/νία, Ονομ/μο, Ιδιότητα)



89.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος……………..)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι  εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του 

(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

β)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για  τη  συμμετοχή  του/της/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση
της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 
και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4   ο.π. υποσ. 3.
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 



Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την  Τράπεζα  μας  απαλλαγμένη  από  κάθε  σχετική  υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο  ...  της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  με  την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9                ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα 
(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 
περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή.

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.



Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι  εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /  Πρόσκληση  /  Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της
απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης8)

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε9.

4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 
σύμβαση.

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται 
από τη διακήρυξη. 
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 



(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

90.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

          Ι ο υ λ ί δ α  Κ έ α ς   
… . / … . / 2 0 2 2

            Α ρ ι θ .  Π ρ ω τ . :  … … … .

Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσίας   
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 - 2023»

 (CPV : 90610000-6 «Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών»)

Στην  Ιουλίδα  Κέας,  σήμερα ..  ……………..  2022 ήμερα ……………… οι  υπογράφοντες,  την
παρούσα, 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
Ειρήνη Βελισσαροπούλου και αφετέρου 
η   εταιρεία  με  την  επωνυμία  «………………………….»,  που  εδρεύει  …………..,  Τ.Κ.
……………, με  Α.Φ.Μ.  …………… & Δ.Ο.Υ.  ……………… και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από
………..………………………., που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με
το Καταστατικό της εταιρείας, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …../2022 (ΑΔΑΜ ……………………..) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «……………………………………» το αποτέλεσμα του
ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022  -  2023»  (Διακήρυξη  …../......2022)  και  στην  τιμή  της  οικονομικής  του
προσφοράς,  ήτοι  για  συνολικό  ποσό  των  ……………  ευρώ,  πλέον  ……………  ευρώ  ΦΠΑ,
συνολικού ποσού …………………..  ευρώ, που θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0021 ως αναφέρεται
στην ΑΑΥ 406/2022.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  την  με  ΑΠ  ……/.......2022  πρόσκληση  Δημάρχου  περί  υπογραφής
σύμβασης, ο δεύτερος εκ των συμβαλλομένων κατέθεσε την υπ' αριθ. …………………………….
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, της……………………….. ποσού ……………………€ για την καλή
εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

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

εγγυητική επιστολή.



Ως  αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  ορίζεται  η  παροχή  υπηρεσιών  καθαρισμού  των
κοινόχρηστων  χώρων  (δρόμοι,  πλατείες  κ.λπ.)  των  κάτωθι  Οικισμών,  τα  όρια  των  οποίων
καθορίστηκαν  και  ισχύουν  βάσει  των  ΦΕΚ  1375/Δ’/1986  (Κορησσία  και  Βουρκάρι)  και
972/Δ’/1987 (Ιουλίδα):

1. Οικισμός Ιουλίδας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 120 στρ.
2. Οικισμός Κορησσίας, ο οποίος είναι συνολ. επιφάνειας περίπου 150 στρ.
3. 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. 

Τα    όρια   των ανωτέρω οικισμών αποτυπώνονται προς διευκόλυνση στην με ΑΠ 2458/27.05.2022  
οικεία μελέτη. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την υπογραφή σύμβασης και για ένα χρόνο  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 αναγκαιότητα 
3. Ανανέωση χρώματος διαγραμμίσεων (άσπρισμα) όπου υπάρχουν
4. Ασβεστόχρωση οδών,  ξερολιθιών (τα ασβεστώματα-ασπρίσματα θα  πραγματοποιηθούν

τον Ιούνιο, πριν το Πάσχα και τοπικά πριν από εθνικές ή τοπικές εορτές  κατόπιν γραπτής ή
τηλεφωνικής-προφορικής εντολής της αναθέτουσας Αρχής).

5. 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 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 απαιτείται,  

7. Συχνή και επιμελή  καθαριότητα γύρω από τους κάδους των αστικών απορριμμάτων
(μπλε και πράσινοι κάδοι),

8. Επιμελή καθαρισμό των 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  κ.τ.λ.,  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
στην  με  ΑΠ  2458/27.05.2022  μελέτη και  πάντα  σε  συνάρτηση  με  τις  ανάγκες  κάθε  χώρου,
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

Α/
Α

Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙΔΑ Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣΣΙΑ & ΒΟΥΡΚΑΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ

ΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ

ΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ (€)

ΣΥΝΟΛ
Ο (€)

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)

πλήρους
απασχόλησης

(εργασίες α/α 1 & 5-
8)

273 72,74 273 72,74

4 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  (3%)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24%

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝ.ΣΥΝ
ΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 υπηρεσίες, θα εκτελεστούν στους οικισμούς Ιουλίδας, Κορησσίας
και Βουρκαρίου, τα όρια και η έκταση των οποίων αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο της παρούσας.

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται: 
 Να απασχολήσει τουλάχιστον ένα (1) άτομο ανά Τμήμα πλήρους 7ήμερης απασχόλησης για

την εκτέλεση των εργασιών



 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 που θα χρησιμοποιηθούν, για τις ανωτέρω εργασίες.

 Πέραν  των  παραπάνω  αναγκαίων  εργαλείων,  να  διαθέτει  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.

 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
κ.λπ.  

 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.   

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 οικείας διακήρυξης.
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. 

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 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ (πρώην 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 3ο : 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,  
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  οικείο  προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Κέας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η  πληρωμή  του  Αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  την  οριστική,  ποιοτική  και  ποσοτική
παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή
παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:
α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.

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/


β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.
γ)  Βιβλίο  εργασιών  σε  ημερήσια  βάση,  συνυπογεγραμμένο  καθημερινά  από  τον  αρμόδιο
Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας. 
δ) 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 παροχή της υπηρεσίας 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  (0Ενιαίας  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%
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  (8%).

Τα  ανωτέρω  τελούν  υπό  την  αίρεση  των  μεταβατικών  διατάξεων  του  άρθρου  7  του  Ν.
4912/2022 (  ΦΕΚ 59/Α’/17.03.2022)  , κατά το χρόνο εφαρμογής αυτού  . 

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

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0021 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού  έτους  2022  με  το  ποσό  των  ……………………€   και  τον  αντίστοιχο  ΚΑ του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των ……………………€, βάσει
της με αριθμ. πρωτ οικ. 406/2022 απόφασης δέσμευσης πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός
οικισμών Δήμου Κέας 2022 - 2023» με α/α 1 καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται  από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του



άρθρου 43 του Ν.4605/2019. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να
καλείται  να  παραστεί  και  ο  ανάδοχος.  Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες
υπηρεσίες  δεν  ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 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  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στην απόφαση.  Το πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής εγκρίνεται  από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι  η παραλαβή έχει
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
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/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
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
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
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
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 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 6ο : 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
αντιπροσώπων  αυτού,  συμπεριλαμβανομένου  ανεξαιρέτως  οποιουδήποτε  χρησιμοποιηθεί  από
αυτόν  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που  αναλαμβάνει  καθώς  και  για  τις  τυχόν
παρεπόμενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο,
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.
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως
εκπρόσωπο του τον/την  ……………………………………., 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 7ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος  δε δικαιούται  να μεταβιβάσει  ή  εκχωρήσει  τη Σύμβαση ή μέρος  αυτής  χωρίς  την
έγγραφη 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
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : 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 9ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  υπό  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α)  η  σύμβαση έχει  υποστεί  ουσιώδη τροποποίηση,  που θα  απαιτούσε νέα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και για ένα μήνα.



ΑΡΘΡΟ 11ο : 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 οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
2.  Ο  οικονομικός  φορέας  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).
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
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
ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12ο: 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 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 – 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 Νομού.
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) κατατέθηκαν στο
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, το δε άλλο επιδόθηκε
στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                         Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ                                                    Ο   ΑΝΑΔΟΧΟΣ

                   ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ                                       
……………………………..
                                                                                            ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
                                                                                                       
………………………………………….               

                                                                                  Κέα, ../../2022

Η νόμιμη εκπρόσωπος του Δήμου Κέας

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Δήμαρχος Κέας

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.  43/2022  (ΑΔΑ:  ΨΠΧΝΩΕΔ-Π8Ρ) απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί
σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

-   την  με  αριθμό  2458/27.05.2022 μελέτη του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &
Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Κέας,  για  την  παροχή  υπηρεσίας  καθαριότητας,  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 - 2023»,



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 -  2023»,  προϋπολογισμού  50.725,32 ευρώ (συμπ.  ΦΠΑ),
όπως αυτές  περιγράφονται  στην με αριθμό 2458/27.05.2022  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 2022 - 2023» με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Γ. Καθορίζει  τους  όρους του  δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή
υπηρεσίας  καθαριότητας:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  2022  -  2023»,
σύμφωνα με την αναλυτική  διακήρυξη της με αριθμό 2458/27.05.2022 μελέτης του Αυτοτελούς
Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο
κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 99/2022



Θέμα  5ο :  Λήψη  απόφασης  έγκρισης  δαπάνης  και  εξειδίκευση  πίστωσης  για  τη  κάλυψη
δαπανών τηλεοπτικών γυρισμάτων από την εκπομπή της ΕΡΤ “Από Τόπο σε Τόπο”.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

1. 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).

2. 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 προϋπολο-
γισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ
του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η
εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Η δαπάνη αφορά στην πραγματοποίηση τηλεοπτικών γυρισμάτων από την εκπομπή της ΕΡΤ “Από
Τόπο σε Τόπο” με τον μουσικολόγο-λαογράφο και δημοσιογράφο Χρήστο Μυλωνά. Η εκπομπή με-
ταδίδεται από  τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων και έχει σκοπό την τουριστική
προβολή της Κέας, την καταγραφή και ανάδειξη των ηθών, εθίμων και της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς του νησιού μας.

 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα καλυφθούν από τον Δήμο Κέας, οι κάτωθι δαπάνες :



1)  Δαπάνη τηλεοπτικών γυρισμάτων, που θα διαρκέσουν συνολικά τέσσερις εργάσιμες ημέρες,
(1) ημέρα ρεπεράζ, (2) ημέρες για τα βίντεο - ρεπορτάζ και (1) ημέρα για το κεντρικό μουσικό γύ-
ρισμα, με τους χορούς και τα τραγούδια και θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προαποφασιστεί,
με την συμμετοχή και την στήριξη του Δήμου Κέας, έναντι συνολικής αμοιβής 3.100,00 € (συμπ.
ΦΠΑ)

2) Δαπάνη διαμονής των συντελεστών της εκπομπής “Από Τόπο..σε Τόπο” και του εκπροσώπου
της αναδόχου εταιρείας, έναντι συνολικής αμοιβής 343,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

3) Δαπάνη για το κέρασμα των συντελεστών της εκπομπής “Από Τόπο..σε Τόπο”, της χορευτικής
ομάδας και  των παρευρισκομένων (νερά,  πορτοκαλάδα,  ποτήρι   χάρτινο  κρύο/ζεστό),   έναντι
συνολικής αμοιβής 21,30 € (συμπ. ΦΠΑ)

Ο προϋπολογισμός  των  ανωτέρω δαπανών ανέρχεται  στο  συνολικό ποσό των  3.464,30 ευρώ
(συμπ.ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.0011 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»,
του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2022. 

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

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

91.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 3.464,30 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ)  στον
Κ.Α. 00.6431.0011 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής», του προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2022 του Δήμου Κέας, που αφορά στην κάλυψη δαπανών τηλεοπτικών γυρισμάτων από την
εκπομπή της ΕΡΤ “Από Τόπο σε Τόπο” με τον μουσικολόγο-λαογράφο και δημοσιογράφο Χρήστο
Μυλωνά. Η εκπομπή μεταδίδεται από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων και έχει
σκοπό την τουριστική προβολή της Κέας, την καταγραφή και ανάδειξη των ηθών, εθίμων και της
πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα καλυφθούν από τον Δήμο Κέας, οι κάτωθι δαπάνες :

1)  Δαπάνη τηλεοπτικών γυρισμάτων, που θα διαρκέσουν συνολικά τέσσερις εργάσιμες ημέρες,
(1) ημέρα ρεπεράζ, (2) ημέρες για τα βίντεο - ρεπορτάζ και (1) ημέρα για το κεντρικό μουσικό γύ-
ρισμα, με τους χορούς και τα τραγούδια και θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προαποφασιστεί,
με την συμμετοχή και την στήριξη του Δήμου Κέας, έναντι συνολικής αμοιβής 3.100,00 € (συμπ.
ΦΠΑ)

2) Δαπάνη διαμονής των συντελεστών της εκπομπής “Από Τόπο..σε Τόπο” και του εκπροσώπου
της αναδόχου εταιρείας, έναντι συνολικής αμοιβής 343,00 € (συμπ. ΦΠΑ)



3) Δαπάνη για το κέρασμα των συντελεστών της εκπομπής “Από Τόπο..σε Τόπο”, της χορευτικής
ομάδας και των παρευρισκομένων (νερά, πορτοκαλάδα, ποτήρι  χάρτινο κρύο/ζεστό),  έναντι συ-
νολικής αμοιβής 21,30 € (συμπ. ΦΠΑ).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 100/2022

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.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                  Λουρής Αντώνιος 

                                                         Πατηνιώτη Μαρία 

                                                                    Δεμένεγας Νικόλαος

          Γροσομανίδη Παρασκευή


