
  
 
  

 
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 38ης/20.10.2022 

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

συνεδριάσεως του Ιστορικού Δημαρχείου Κέας, η 38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5318/17.10.2022 πρόσκληση του Προέδρου, 
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 
 
Επιβεβαιώνεται η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 6 
μέλη : 
 
 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.  Τζουβάρας Ελευθέριος          1.  Λουρής Αντώνιος  
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                             
3. Δεμένεγας Νικόλαος      (αν και προσκλήθηκε νόμιμα) 
4.  Πατηνιώτη Μαρία 
5.  Καμίλης Θεόδωρος 
6.  Γροσομανίδη Παρασκευή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού 

πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Μαριάννα Μωραϊτη. 



 
 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΗΣ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5318/17.10.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010) 

 
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων φανερής, προφορικής μειοδοτικής 
δημοπρασίας για την μίσθωση δύο (2) ακινήτων για τη στέγαση ιατρών του Πολυδύναμου 
Περιφερειακού Ιατρείου Κέας.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
ΘΕΜΑ 2ο : «Αποδοχή δωρεάς εκπόνησης τεχνικών μελετών για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή 
παράκαμψης Βουρκαρίου”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη 
Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, για την “Μελέτη για την κατασκευή παράκαμψης 
Βουρκαρίου”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 
Ελευθέριος] 
 
ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης 
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023”. [Εισηγητής : 
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού 
για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023”. [Εισηγητής : 

Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 

 ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση για τον καθορισμό του ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού έτους 2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση  για τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το 
έτος 2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 ΘΕΜΑ 8ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 
2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 ΘΕΜΑ 9ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το 
έτος 2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Εισήγηση για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023.    
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 ΘΕΜΑ 11ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης για το έτος 2023.  [Εισηγητής : 
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 ΘΕΜΑ 12ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τέλους χρήσης ελικοδρομίου για το έτος 2023.  [Εισηγητής : 
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 



 ΘΕΜΑ 13ο : Εισήγηση για την μείωση-απαλλαγή δημοτικών τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού 
και τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 
2023.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
ΘΕΜΑ 14ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 18ης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – 
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]   
 
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, για την εκπόνηση της μελέτης του έργου: 
“Νομιμοποίηση Υφιστάμενου Λιμενικού Έργου στην Περιοχή Ποίσσες του Δήμου Κέας”  
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
ΘΕΜΑ 16ο :  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων 

για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (7η -8η-9η μηνιαία κατανομή 
έτους  2022). [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 
Ελευθέριος] 
 
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση υποβολής μίας (1) ενιαίας πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής 
προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την 
καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας» στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" Πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας : "Ψηφιακή 
Σύγκλιση". [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 
Ελευθέριος] 

 
ΘΕΜΑ 18ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων 
φιλοξενίας μελών της Animal Action Hellas, για την πραγματοποίηση προγράμματος φροντίδας 
ιπποειδών.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 
Ελευθέριος] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων φανερής, προφορικής 
μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση δύο (2) ακινήτων για τη στέγαση ιατρών του 
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής : 
Η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών έχουν συγκροτηθεί οι 
κάτωθι επιτροπές: 
- με την αριθ. 10/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΗ5ΩΕΔ-ΑΞ3) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  ορίστηκαν 
τα μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών έτους 2022 
- με την αριθ. 11/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΖΞΩΕΔ-ΩΨ2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν 
τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έτους 2022  
 
Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύμφωνα το άρθρο 65 παρ 1 του ν. 3852/2010, λήφθηκε 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με α/α 78/2022 (ΑΔΑ: 67ΦΨΩΕΔ-2ΗΚ) περί έγκρισης 
μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση ιατρών του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου 
Κέας με δημοπρασία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 270/81. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισμού αυτού, 
σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1θ Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19. 
 
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε τους κάτωθι όρους διακήρυξης: 
 

 
  Κέα, ........../......./2022 
  Αριθ. Πρωτ. ..........…… 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ  ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ 
 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΕΑΣ 

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
α) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση 
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων, 
 
β) τις του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/ 13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών 



διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. 
 
γ) τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ΄, 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (φεκ87/Α/07-06-
2010),«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως ισχύουν 
 
ε) το αρθρ. 32 παρ 1 Ν. 4483/2017 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 349 Ν. 4512/2018, 
 
στ) την αριθ. 78/2022 (ΑΔΑ: 67ΦΨΩΕΔ-2ΗΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
μίσθωση ακινήτων 
 
ζ) την αριθ. 10/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΗ5ΩΕΔ-ΑΞ3) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών έτους 2022 
 
η) την αριθ. 11/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΖΞΩΕΔ-ΩΨ2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έτους 2022  
 
θ)την 628/2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011461230,ΑΔΑ: 90ΠΡΩΕΔ-5ΟΝ) απόφαση Δημάρχου για την 
ανάληψη υποχρέωσης και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί 
της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση 
στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 
 
ι) την 680/2022 απόφαση έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου 
 
κ) την ....................... απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι 
όροι της δημοπρασίας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση δύο ακινήτων από το Δήμο 
μας, στα οποία θα στεγαστούν οι ιατροί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας 
και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

 
1) Περιγραφή του μισθίου 

Τα μίσθια πρέπει: 
• να βρίσκονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στο Π.Π.Ι. Κέας ,  
• να έχουν έκταση 35 τετραγωνικά μέτρα και άνω 
• να είναι πλήρως εξοπλισμένα (έπιπλα και οικοσυσκευές -κουζίνα, ψυγείο, 

πλυντήριο)  
• να διαθέτουν σύστημα θέρμανσης 

• να διαθέτουν συνδεση στο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και  
τηλεφωνική σύνδεση. 

 
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως 
εξής:  
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  



Η Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι 
προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική 
υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια 
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν 
ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός 
δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου 
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του 
ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον 
προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε 
κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια η Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής 
της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των 
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. 
Οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα με το πρακτικό 
καταλληλότητας της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, που συντάσσεται μετά από διενέργεια 
αυτοψίας σ’ αυτά, οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού, στο 
οποίο υποδεικνύονται οι εργασίες (επισκευές-διαρρυθμίσεις) που τυχόν απαιτούνται, να 
λάβουν μέρος σε προφορική μειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της Επιτροπής που 
συνεδριάζει δημόσια, σε ημερομηνία που θα ορισθεί με το πιο πάνω πρακτικό.  
Για να γίνει δεκτή η προφορική μειοδοτική προσφορά κατά την εν λόγω συνεδρίαση της 
Επιτροπής, πρέπει να είναι κατώτερη της χαμηλότερης έγγραφης προσφοράς, 
διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Κάθε προφορική προσφορά είναι δεσμευτική μέχρι 
την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο μειοδότη. Αν δεν γίνουν κατά την ίδια 
συνεδρίαση νέες προσφορές, ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται το ζητούμενο με τη 
μικρότερη έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση περισσοτέρων ίσων γραπτών προσφορών 
ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται αυτό που αντιστοιχεί στο ακίνητο που θα επιλεγεί 
τελικά από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.  
 Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της 
δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.  
 

3) Δικαίωμα αποζημίωσης 
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.  
 

4) Σύμβαση 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που 
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την 
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.  
Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον 
διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη. 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά.  
 

5) Διάρκεια Μίσθωσης 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους, σε περίπτωση που 
αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο με την σύμφωνη γνώμη αμφότερων.  
 

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 



Το μίσθωμα θα κατατίθεται μηνιαίως,εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα, 
σε λογαριασμό του δικαιούχου.  
 

7) Υποχρεώσεις μισθωτή 
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ 
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας 
αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  
Οι λογαριασμοί (ρεύμα,ύδρευση,κλπ) βαρύνουν τον εκάστοτε διαμένοντα ιατρό. Τις 
περιόδους που θα είναι κενό θα βαρύνουν τον Δήμο. 
 

8) Κρατήσεις 
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του 
χαρτοσήμου 20%. 

9) Λήξη μίσθωσης 
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής 
δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται 
στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο 
γεγονός. 

10) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται 
απολύτως. 

11) Δημοσίευση Διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν 
από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του 
δήμου. Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές 
εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα  
κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07. 
Για τις δημοσιεύσεις αυτές δεν υποχρεούται ο τελευταίος μειοδότης να καταβάλλει την 
αντίστοιχη δαπάνη υπέρ του Δήμου Κέας (ΥΠ.ΕΣ. 16877/17.06.2013). 
 

12) Επανάληψη της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 
αυτήν μειοδότης.  
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό 
συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει 
τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 
μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν 
προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, 
ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 
δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.  
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά 



την προηγούμενη δημοπρασία. 
 

13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, κατά τη 
διάρκεια εργάσιμων ημερών και ώρες 8:30 με 14:30, στο νέο Δημαρχείο, Διεύθυνση: 
Ιουλίδα Κέας, ΤΚ 84002,Τηλέφωνο 2288360000, δ/νση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου:info@kea.gr. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας.  
 

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 
1) το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 
4623/19 
3) την 628/2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011461230, ΑΔΑ: 90ΠΡΩΕΔ-5ΟΝ) απόφαση Δημάρχου για 
την ανάληψη υποχρέωσης και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση 
στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 
4) την 680/2022 απόφαση έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση ιατρών του 
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας ως εξής:  
 

 
1) Περιγραφή του μισθίου 

 
Τα μίσθια πρέπει: 

να βρίσκονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στο Π.Π.Ι. Κέας ,  
να έχουν έκταση 35 τετραγωνικά μέτρα και άνω 
να είναι πλήρως εξοπλισμένα (έπιπλα και οικοσυσκευές -κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο)  
να διαθέτουν σύστημα θέρμανσης 
να διαθέτουν συνδεση στο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και  

τηλεφωνική σύνδεση, 
 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως 
εξής:  
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Η Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι 
προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική 
υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια 



έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν 
ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός 
δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου 
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του 
ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον 
προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε 
κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια η Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής 
της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των 
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. 
Οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα με το πρακτικό 

καταλληλότητας της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, που συντάσσεται μετά από 
διενέργεια αυτοψίας σ’ αυτά, οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του 
πρακτικού, στο οποίο υποδεικνύονται οι εργασίες (επισκευές-διαρρυθμίσεις) που τυχόν 
απαιτούνται, να λάβουν μέρος σε προφορική μειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της 
Επιτροπής που συνεδριάζει δημόσια, σε ημερομηνία που θα ορισθεί με το πιο πάνω 
πρακτικό.  
Για να γίνει δεκτή η προφορική μειοδοτική προσφορά κατά την εν λόγω συνεδρίαση 

της Επιτροπής, πρέπει να είναι κατώτερη της χαμηλότερης έγγραφης προσφοράς, 
διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Κάθε προφορική προσφορά είναι δεσμευτική μέχρι 
την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο μειοδότη. Αν δεν γίνουν κατά την ίδια 
συνεδρίαση νέες προσφορές, ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται το ζητούμενο με τη 
μικρότερη έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση περισσοτέρων ίσων γραπτών 
προσφορών ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται αυτό που αντιστοιχεί στο ακίνητο 
που θα επιλεγεί τελικά από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.  
 Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της 

δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.  
 

3) Δικαίωμα αποζημίωσης 
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.  
 

4) Σύμβαση 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που 
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την 
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.  
Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον 
διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη. 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά.  
 

5) Διάρκεια Μίσθωσης 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους, σε περίπτωση που 
αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο με την σύμφωνη γνώμη αμφότερων.  
 

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 
Το μίσθωμα θα κατατίθεται μηνιαίως,εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα, 
σε λογαριασμό του δικαιούχου.  
 



7) Υποχρεώσεις μισθωτή 
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ 
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας 
αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  
Οι λογαριασμοί (ρεύμα,ύδρευση,κλπ) βαρύνουν τον εκάστοτε διαμένοντα ιατρό. Τις 
περιόδους που θα είναι κενό θα βαρύνουν τον Δήμο. 
 

8) Κρατήσεις 
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του 
χαρτοσήμου 20%. 
 

9) Λήξη μίσθωσης 
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής 
δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται 
στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο 
γεγονός 
 

10) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται 
απολύτως. 
 

11) Δημοσίευση Διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν 
από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του 
δήμου. Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές 
εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα  
κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07. 
Για τις δημοσιεύσεις αυτές δεν υποχρεούται ο τελευταίος μειοδότης να καταβάλλει την 
αντίστοιχη δαπάνη υπέρ του Δήμου Κέας (ΥΠ.ΕΣ. 16877/17.06.2013). 
 

12) Επανάληψη της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 
αυτήν μειοδότης.  
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό 
συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει 
τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 
μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν 
προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, 
ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 
δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.  
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά 



την προηγούμενη δημοπρασία. 
 

13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, στο νέο 
Δημαρχείο, ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 8:30 με 14:30 Τηλέφωνο 2288360000. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας.  
 

 
Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα 
δημοσιευτεί από την Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2022 
 
ΘΕΜΑ 2ο : «Αποδοχή δωρεάς εκπόνησης τεχνικών μελετών για την εκτέλεση του έργου 
“Κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου” [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής : 
Με την περίπτωση κα’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της 
Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 
Με την από 10/10/2022 επιστολή της η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και 
Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, εκδήλωσε την πρόθεσή της να προβεί στη δωρεά προς τον 
Δήμο Κέας των απαιτούμενων μελετών για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή 
παράκαμψης Βουρκαρίου” και συγκεκριμένα, Τοπογραφική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιίας 
(αρχικά σε επίπεδο προμελέτης και κατόπιν της περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε 
επίπεδο Οριστικής Μελέτης), Υδραυλική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές 
εργασίες Υπαίθρου, Εργαστηριακές Δοκιμές, Γεωτεχνική Μελέτη και Περιβαλλοντική 
Μελέτη. Η δωρεά γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος το οποίο υπέβαλε η Δήμαρχος 
Κέας. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α ), όπως αυτό 
προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/11(ΦΕΚ 209 Α ) ορίζονται τα εξής: 
«Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, 
μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από 
ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα 
εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με 
την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή 
θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων 
του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του. 
 
Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση 
κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, 
χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπόνησής της κατά το προηγούμενο εδάφιο. 
Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης 
της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης 
απαιτούνται: 



α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 
στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η 
πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να 
υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας 
προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του 
δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που 
υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου 
εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της 
ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.» 
 
Η εν λόγω διάταξη του Ν. 3316/2005 έχει διατηρηθεί σε ισχύ μετά την έκδοση του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) και μέχρι να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 83, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 377 παρ. 40 του νόμου. 
Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομικής Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 
Α) την αποδοχή της δωρεάς των απαιτούμενων μελετών για την εκτέλεση του έργου 
“Κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου”  και συγκεκριμένα, Τοπογραφική Μελέτη, 
Μελέτη Οδοποιϊας (αρχικά σε επίπεδο προμελέτης και κατόπιν της περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης), Υδραυλική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, 
Γεωτεχνικές εργασίες Υπαίθρου, Εργαστηριακές Δοκιμές, Γεωτεχνική Μελέτη και 
Περιβαλλοντική Μελέτη, από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και 
Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ. 
Β) την έγκριση της εν γένει σκοπιμότητας και αναγκαιότητας εκπόνησης των τεχνικών 
μελετών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου». 
Γ) Τον καθορισμό των όρων αναφορικά με τη διαδικασία παροχής και αποδοχής της δωρεάς. 
Δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο για κάθε σχετική με την 
αποδοχή της δωρεάς ενέργεια. 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

• την περίπτ. κα’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

• την από 10/10/2022 επιστολή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

Πολιτισμού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με την οποία γνωστοποιείται στο 

δήμο η πρόθεση της να προβεί στη δωρεά προς τον Δήμο Κέας των 

απαιτούμενων μελετών για την Κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου  και 

συγκεκριμένα, Τοπογραφική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιϊας (αρχικά σε επίπεδο 

προμελέτης και κατόπιν της περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε επίπεδο 

Οριστικής Μελέτης), Υδραυλική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές 

εργασίες Υπαίθρου, Εργαστηριακές Δοκιμές, Γεωτεχνική Μελέτη και 

Περιβαλλοντική Μελέτη, 

• τις διατάξεις του Άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α ), όπως αυτό 
προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/11(ΦΕΚ 209 Α ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Την αποδοχή της δωρεάς των απαιτούμενων μελετών για την Κατασκευή 
παράκαμψης Βουρκαρίου και συγκεκριμένα, Τοπογραφική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιϊας 
(αρχικά σε επίπεδο προμελέτης και κατόπιν της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε 
επίπεδο Οριστικής Μελέτης), Υδραυλική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές 



εργασίες Υπαίθρου, Εργαστηριακές Δοκιμές, Γεωτεχνική Μελέτη και Περιβαλλοντική 
Μελέτη, από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωφελούς Έργου 
ΑΙΓΕΑΣ. 

 
Β) Εγκρίνει την εν γένει σκοπιμότητα και αναγκαιότητα εκπόνησης των τεχνικών μελετών 
για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κλειστής Αίθουσας Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων» 

Γ) Καθορίζει τους όρους αποδοχής της δωρεάς σύμφωνα με τους οποίους θα 

εκπονηθούν οι μελέτες, θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, θα 

διενεργηθεί η επίβλεψη, η παραλαβή και η έγκριση τους, ως εξής: 

 

• Άρθρο 1: Υποχρεώσεις δωρητή 

Ο δωρητής θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών 

για την Κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου στο Δήμο Κέας και ειδικότερα Τοπογραφική 

Μελέτη, Μελέτη Οδοποιϊας (αρχικά σε επίπεδο προμελέτης και κατόπιν της 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης), Υδραυλική Μελέτη, 

Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές εργασίες Υπαίθρου, Εργαστηριακές Δοκιμές, Γεωτεχνική 

Μελέτη και Περιβαλλοντική Μελέτη. 

Οιεσδήποτε αμοιβές θα καταβληθούν απευθείας από τον δωρητή στους συνεργάτες οι 

οποίοι θα αναλάβουν την εκπόνηση των ως άνω μελετών. Τυχόν φόρος προκύπτων από 

την πραγματοποίηση της εν λόγω δωρεάς βαρύνει αποκλειστικά τον δωρεοδόχο. 

Καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα και εύνοια δεν πρόκειται να παρασχεθεί 

στον δωρητή ή στην ομάδα μελέτης εξαιτίας της ως άνω δωρεάς, πλην της δημόσιας 

δήλωσης ευχαριστίας ή ανάλογης ηθικής επιβράβευσης, που θα γίνει με απόφαση 

συλλογικού οργάνου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

• Άρθρο 2: Αντικείμενο δωρεάς 

Στις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς 

περιλαμβάνονται ιδίως: α) Τοπογραφική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιϊας (αρχικά σε επίπεδο 

προμελέτης και κατόπιν της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε επίπεδο Οριστικής 

Μελέτης β) Υδραυλική Μελέτη, γ) Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές εργασίες Υπαίθρου, 

Εργαστηριακές Δοκιμές, Γεωτεχνική Μελέτη δ) σύνταξη του φακέλου για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για την σύνταξη των ανωτέρω μελετών οι μελετητές 

οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία τα οποία θα τους δοθούν από τον Δήμο 

Κέας. 

Επίσης στο αντικείμενο της δωρεάς περιλαμβάνεται η σύνταξη τουλάχιστον των 

ακόλουθων τευχών δημοπράτησης του έργου: α) Τεχνική Περιγραφή, β) Προμέτρηση, γ) 

Προϋπολογισμός, δ) Τιμολόγιο - Ανάλυση Τιμών (όπου απαιτείται), ε) Τεχνικές 

Προδιαγραφές (για όσες εργασίες δεν περιγράφονται στις ΕΤΕΠ) και των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Η δωρεά θα θεωρείται συντελεσθείσα μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης της μελέτης 

και των τευχών δημοπράτησης του έργου. 



• Άρθρο 3: Σύνθεση ομάδας μελέτης 

Ο δωρητής θα αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς που έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα 

προσόντα. Ο δωρητής θα γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το αργότερο 

εντός ενός μήνα από την εγκριτική απόφαση της δωρεάς, τη σύνθεση της ομάδας 

μελέτης και τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας μελέτης 

πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

 

• Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μελετητών 

Όλες οι επιμέρους μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης θα εκπονηθούν από τη 

μελετητική ομάδα σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις ισχύουσες προδιαγραφές και 

τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Οι μελετητές φέρουν την πλήρη ευθύνη για 

την ορθότητα και αρτιότητα του αντικειμένου της δωρεάς. Οι αξιώσεις του Δήμου Η.Ν. 

Ψαρών κατά των μελετητών λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης του αντικειμένου της 

δωρεάς παραγράφονται έξι (6) έτη μετά την ολοκλήρωση και αποδοχή της. 

Ελαττώματα ή ελλείψεις του μελετητικού αντικειμένου της παροχής δωρεάς, που 
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την αποδοχή της δωρεάς 
και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του Κέας, αποκαθιστώνται από την ομάδα 
μελέτης, χωρίς αξίωση οποιαδήποτε αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος από το Δήμο Κέας. 

Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους 

που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Για κάθε τροποποίηση της μελέτης 

θα ακολουθηθεί η διαδικασία του Άρθρου 144του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α ). 

Όλες οι επιμέρους μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, μετά την οριστικοποίησή τους 

θα παραδοθούν σε τρία (3) έντυπα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή που να 

επιδέχεται πλήρους επεξεργασίας (ισχύει για τα τεύχη και τα σχέδια). Οι μελέτες 

αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οποιοδήποτε τμήμα τους για άλλο σκοπό εκτός αυτόν της δωρεάς, χωρίς την έγγραφη 

σύμφωνη γνώμη των μελετητών. 

 

• Άρθρο 5: Επίβλεψη μελέτης 

Η επίβλεψη της μελέτης έχει ζητηθεί να γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλης (Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία), η οποία και θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, που 

έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη 

στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. 

 

• Άρθρο 6: Προθεσμίες 

Η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την 

έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος του δωρητή. Ο χρόνος αυτός συνιστά το 

καθαρό αντικείμενο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της μελετητικής ομάδας και δεν 



συμπεριλαμβάνει τους απαιτούμενους χρόνους για την έγκριση και παραλαβή του 

παραδοτέου, τη γνωμοδότηση των απαιτούμενων οργάνων επ’ αυτού, τη λήψη των 

απαιτούμενων εγκρίσεων, τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις και την έκδοση της άδειας 

δόμησης. 

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβεί στον έλεγχο της μελέτης και εφόσον έχει 

παρατηρήσεις επί του παραδοτέου θα ζητήσει εγγράφως διορθώσεις, θέτοντας στην 

ομάδα μελέτης εύλογη προθεσμία να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις ή 

συμπληρώσεις του παραδοτέου. 

Η ομάδα μελέτης είναι υποχρεωμένη να αναμορφώσει ή να συμπληρώσει την πρότασή 

της εφόσον κάτι τέτοιο γίνει απαιτητό κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης εντός 

εύλογης προθεσμίας που θα τεθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Εφόσον σε οποιοδήποτε στάδιο ανακύψουν ζητήματα για τα οποία η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί ή να γνωμοδοτήσει η Προϊσταμένη Αρχή, η 

τελευταία θα αποφανθεί σχετικά και θα δώσει κατευθύνσεις για τη συνέχεια. 

 

• Άρθρο 7: Ειδικότερα ζητήματα μελέτης 

Οι μελέτες θα εκπονηθούν στο πλαίσιο που ορίζουν: 

1) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α) και το ΠΔ 696/74 

(ΦΕΚ 301Α). 

2) Οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πλέον πρόσφατες τεχνικές προδιαγραφές 

και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 

• Άρθρο 8: Έγκριση μελέτης 

Οι μελέτες θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία μετά τη λήψη των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, εκτός αν η τελευταία έχει αντιρρήσεις ως προς την 

πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του αντικειμένου της μελέτης ή κρίνει ότι απαιτούνται 

διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου. Στην περίπτωση αυτή η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία θα υποβάλλει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και θα ζητήσει τη διόρθωση και 

επανυποβολή του παραδοτέου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Άρθρο 9: Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς 

Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), η οποία θα εκδώσει απόφαση 

αποδοχής, αφού προηγηθεί: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού 

αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία 

μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά 

την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 

Συμβουλίου, στο οποίο θα διαβιβαστούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. 

 

• Άρθρο 10: Επίλυση ζητημάτων – διακοπή δωρεάς 



Αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά την 

υλοποίηση της δωρεάς είναι η Οικονομική Επιτροπή (περίπτωση κα’ της παρ. 1 του 

άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/19) του Δήμου Κέας, η οποία μπορεί με απόφασή της να αρνηθεί την αποδοχή 

της δωρεάς ή να διακόψει την εξέλιξη της διαδικασίας παροχής δωρεάς, αν κρίνει ότι δεν 

τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας ή αν για οποιοδήποτε λόγο η παροχή της δωρεάς 

αποβεί αλυσιτελής. 

Δ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ως νόμιμο εκπρόσωπο για κάθε σχετική με την αποδοχή της 

δωρεάς ενέργεια. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 179/2022  

 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, για την “Μελέτη για την κατασκευή 
παράκαμψης Βουρκαρίου” [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής: 

 Βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. θ' ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για 
την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και 
συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016». 

Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4735/2020 άρθρο 40 παρ. 1 περ. ζ’, που τροποποιεί το 
ανωτέρω άρθρο, η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 
για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 
άρθρο 189 του ν. 4412/2016.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016 «1. Για τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης 
απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη 
στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα 
αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λ.π.), σύμφωνα με την απόφαση του επόμενου εδαφίου 
προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες, 
ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητά τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση κατά αριθμό, 
ειδικότητα, προσόντα των απασχολούμενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι ειδικότερες 
προδιαγραφές επάρκειάς της ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία, το 
μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή των μελετών. 

2. Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που 
προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει 
τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των 
δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με 
προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα 



αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).». 
 
Δεδομένου ότι το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου 
Κέας, δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια, είναι επιτακτική η ανάγκη σύναψης 
Προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου 
Φυλής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρεσίας και είναι 
σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Κέας στην υλοποίηση του έργου «Μελέτη για την 
εκτέλεση του έργου “Κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου”». 
Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά του έργου «Μελέτη για την εκτέλεση του έργου 
“Κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου”», σύμφωνα με το σχέδιο Τεύχους Τεχνικών 
Δεδομένων που έχουν συντάξει οι Υπηρεσίες του Δήμου Κέας, έχουν ως εξής: 
 
Πρόκειται για οδικό έργο, περιφερειακής – συλλεκτήριας ή δευτερεύουσας δημοτικής οδού 
στη νήσο Κέα. Η εν λόγω οδός εκκινώντας από τον οικισμό Κορησσίας παρακάμπτει του 
οικισμούς Γιαλισκαρίου και Βουρκαρίου και καταλήγει κατάντι του Βουρκαρίου στην οδό 
σύνδεσης του Βουρκαρίου με τον Οτζιά. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

Ημερομηνία Ενέργεια 
01/02/1999 Εκπόνηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης από τον μελετητή Ι.Ν. Σιγάλα 

Παραδοτέο: 
• Τοπογραφικό διάγραμμα ζώνης  

13/04/1999 Θεώρηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης από την αρμόδια Δ/νση της 
Νομαρχίας Κυκλάδων   

20/09/1999 Έγκριση Τοπογραφικής Αποτύπωσης από το Δ.Σ. Κέας   
20/1/2005 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας: 

• Αίτημα παραχώρησης της απαιτούμενης έκτασης για την 
παράκαμψη από τον δρόμο Κορησσία – Φωτημάρι και τη 
σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο περιφερειακών δρόμων νότια, 
στον λόφο πάνω από τον οικισμό Βουρκαρίου  

• Διερεύνηση της ανάθεσης σχετικής μελέτης σε μελετητικό 
γραφείο 

25/2/2005 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας: 
• Απευθείας ανάθεση της Περιβαλλοντικής μελέτης του έργου στο 

Τεχνικό Γραφείο Γλύνη Αλέξανδρου 
• Απευθείας ανάθεση της Συγκοινωνιακής μελέτης και σύνταξης 

τευχών δημοπράτησης του έργου στο Τεχνικό Γραφείο Γλύνη 
Ευάγγελου 

3/2005 Πολίτες υπέβαλαν προσφυγή στην αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας με 
αναφορά για αυθαίρετες κατασκευές. 

18/3/2005 Η Δ/νση Πολεοδομίας και Περ/ντος ΝΑ Κυκλάδων έστειλε έγγραφο 
διακοπής εργασιών στο Δήμο Κέας και κατά παντός υπευθύνου. Η 
αιτιολογία ήταν η διαπίστωση της νομιμότητας των εργασιών και η 
πραγματοποίηση αυτοψίας από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. 

23/3/2005 Επεβλήθη διακοπή εργασιών. 
10/1/2006 Κατάθεση στην Τ.Υ.Δ.Κ. Αναγνωριστικής Μελέτης Οδοποιίας από 

μελετητή Ε. Γλυνό.  
Παραδοτέα: 

• Οριζοντιογραφία  
• Μηκοτομές προτεινόμενων χαράξεων  



8/6/2006 Κατάθεση στην Τ.Υ.Δ.Κ. Μελέτης ΠΠΕΑ από μελετητή Α. Γλυνό.  
Παραδοτέα: 

• Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) έργου  
• Γενική Οριζοντιογραφία  
• Οριζοντιογραφία Χαράξεων  
• Οριζοντιογραφία Χαράξεων (Αεροφωτογραφία) 

2005-2006 

Κατάθεση δικαιολογητικών από τον Δήμο Κέας στις συναρμόδιες 
υπηρεσίες για λήψη γνωμοδοτήσεων: 

• Τεχνική Έκθεση 
• Τοπογραφικό διάγραμμα  
• Γενική οριζοντιογραφία  

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ληφθεί εγκρίσεις από τις κάτωθι υπηρεσίες: 
14/6/2006 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
05/7/2006 ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
28/8/2006 Δ/νση Δασών Ν Κυκλάδων 
28/11/2006 Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Αττικής 
13/02/2007 Θεώρηση Μελέτης Π.Π.Ε από την Τ.Υ.Δ.Κ.   
06/03/2007 Θεώρηση Μελέτης Π.Π.Ε από την Δ/νση Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.)  

22/03/2007 

Απόφαση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης 
(ΠΠΕΑ) της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου:  

• Υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 11 της ΚΥΑ Η.Π. 
11014/703 /Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003), ως δραστηριότητα 
υποκατηγορίας Β4 της ΚΥΑ  Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-
02) όπως ισχύει με την αριθμ. Οικ. 145799/4-7-2005 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 1002Β/18-7-2005). 

• Επιπτώσεις στο περιβάλλον μικρής κλίμακας 
• Έργο εκτός περιοχής Natura 
• Υποχρέωση υποβολής φακέλου μελέτης Π.Ε. στο Τμήμα 

Περ/ντος Δ/νσης Πολεοδομίας Περ/ντος ΝΑ Κυκλάδων σύμφωνα 
με Ν. 3010/02 

• Μετατόπιση χάραξης (Β’ Χάραξη), (βλ. Παράρτημα 6.1 
Προκαταρκτική Περ/κή Εκτίμηση και Αξιολόγηση του Έργου – 
Οριζοντιογραφία χαράξεων (αεροφωτογραφία)) 

• Πριν τη νέα διάνοιξη και συγχρόνως, κατασκευή τεχνικού έργου 
απορροής όμβριων με διευθέτηση ρέματος στην πρότερη μορφή 

• Γνωμοδότηση της ΝΕΧΩΠ Κυκλάδων για το έργο 
• Επισημάνσεις για μελέτη, μεταξύ άλλων:  
• Δεν επιτρέπεται πέραν της χάραξης αυτής άλλη χάραξη 
• Να ληφθεί η έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού 

Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πριν την έναρξη των εργασιών για όποιο 
έργο διάνοιξης – βελτίωσης της οδού αυτής απαιτείται από την 
κείμενη νομοθεσία. 

• Η παρούσα διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για την Περ/κή 
αδειοδότηση του έργου κατόπιν Προκαταρκτικής Περ/κής 
Εκτίμησης και Αξιολόγησης και δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς, αφορά μόνο εργασίες 
βελτίωσης της οδού 

22/03/2007 Υποβολή φακέλου μελέτης Π.Ε. στο Τμήμα Περ/ντος Δ/νσης 
Πολεοδομίας Περ/ντος ΝΑ Κυκλάδων 

22/05/2009 Μη έκδοση Α.Ε.Π.Ο από το Τμήμα Περ/ντος Δ/νσης Πολεοδομίας 



Περ/ντος ΝΑ Κυκλάδων, λόγω της διενέργειας κατασκευών πριν την 
έκδοση Α.Ε.Π.Ο 

Ούτως, λόγω των προσφυγών και της τότε κείμενης νομοθεσίας (Ν.3010/02), η διαδικασία 
ολοκλήρωσης της αδειοδότησης και των μελετών για την κατασκευή του έργου δεν 
τελεσφόρησε. Παρά ταύτα με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο (Ν.4014/11, Μέρος Α, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) είναι εφικτή η περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
σκοπούμενου έργου. 
Συνεπώς απαιτείται η επανεκκίνηση της μελετητικής διαδικασίας, αξιοποιώντας όσα 
δεδομένα είναι εφικτό (τοπογραφικές αποτυπώσεις, επιμέρους μελέτες, γνωμοδοτήσεις 
υπηρεσιών κ.α.) από εκείνα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της ανωτέρω περιγραφόμενης 
ατελέσφορης προσπάθειας, ώστε να ολοκληρωθεί το μελετητικό και αδειοδοτικό 
αντικείμενο για την ωρίμανση υλοποίησης του έργου.  
 
Αναλυτικότερα αφορά σε: 
Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του 
έργου «Μελέτη για την κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου» είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής η οποία θα διαθέσει 
το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού. 
Ο Δήμος Κέας, προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η υλοποίηση του 
έργου, παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας  της 
Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής. Επίσης (όπου 
απαιτηθεί), ορίζει συγκεκριμένα στελέχη επιφορτισμένα με την υποχρέωση της 
συνεργασίας με τα στελέχη του 2ου συμβαλλόμενου. 
Η Μελέτη θα δοθεί με τη μορφή δωρεάς στο Δήμο Κέας. 
Οι λειτουργικές δαπάνες (σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης) του Φορέα 
Υλοποίησης ανέρχονται σε 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καταβάλλονται 
με την ολοκλήρωση του έργου. 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο 
του Έργου. 
 
Καλείται σήμερα η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση ως 
παρατίθεται, να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς και να ορίσει 
δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης. 

             Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης 
εισηγούμαστε την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου Δήμαρχο Κέας με αναπληρωτή τον κ. 
Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο Κέας, και τον  κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα με αναπληρωτή 
τον  κ. Αντώνιο Λουρή. 
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις 

σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και της 

Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής, για την 

υποστήριξη του Δήμου Κέας στην υλοποίηση του έργου «Μελέτη για την κατασκευή 

παράκαμψης Βουρκαρίου» 
 



2. Ορίζει ως μέλη του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της 

Σύμβασης την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας, με αναπληρωτή τον κ. 

Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο Κέας και τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα με 

αναπληρωτή τον  κ. Αντώνιο Λουρή. 
 

3. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την 

προγραμματική σύμβαση. 
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 180/2022  

 
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, 
αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023”.” [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 
να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήμονες». 
Βάσει της υπ΄αριθμ. 165/2022 (ΑΔΑ: 91ΞΕΩΕΔ-Ψ5Η) αποφάσεως της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023”, εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη 4923/27.09.2022 του 
διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  
22PROC011314720και στο ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντας συστημικό αύξοντα αριθμό 173074. 
 
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος: 
ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΑΥΣΙΜΑ» 
    Ονοματεπώνυμο -Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 
1 ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ 10/10/2022  11:59:26 

 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» 
    Ονοματεπώνυμο -Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 
1 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ 11/10/2022  15:08:33 

 
 

Τη 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 20/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με αριθμ. 
5278/14.10.2022 πρακτικό ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ως παρακάτω: 
 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ             
         Αρ.πρωτ.: 5278/14-10-2022 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  
για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 
της 

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

 
Στην Ιουλίδα Κέας την 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 9/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023” (Αριθμ. 
Διακήρυξης 4923/27.09.2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 173074 αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  22PROC011314720. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

Πρόεδρος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΠΕ Διοικητικών 
Τακτικό Μέλος Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μ.Ε. 
Τακτικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 
11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών η  14η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:30. 
 
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 173074 και διαπίστωσε αφενός 
ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου 
ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω 
συμμετέχοντες: 



 
 
 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.  
 
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
 
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 
αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς 
αριθμούς συστήματος: 
 

 
 
5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 “Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών” της 
διακήρυξης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 



 
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο 
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι 
οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός πρωτοκόλλου 
1 ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ 5239/12.10.2022 
2 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ 5276/14.10.2022 
Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως 
από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  
 
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού 
φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι 
συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλαν, 
είναι τα εξής: 
 
ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΑΥΣΙΜΑ» 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού 
φορέα  

Δικαιολογητικά  
 

 
1 

ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (η οποία υποβλήθηκε και σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο βάσει του 
άρθρου 2.4.2.5 της παρούσας Διακήρυξης) 

Τεχνική προσφορά συστήματος 
Τεχνική προσφορά βάσει υποδείγματος διακήρυξης 

 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» 

Α/Α Επωνυμία 
Οικονομικού φορέα  

Δικαιολογητικά  
 

 
1 

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  
• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (η οποία υποβλήθηκε και σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο βάσει του άρθρου 
2.4.2.5 της παρούσας Διακήρυξης) 

• Τεχνική προσφορά συστήματος 
• Δικαιολογητικά κατακύρωσης (Εκ του περισσού. Δεν 

αξιολογούνται στο παρόν στάδιο) 
 
Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους 
(άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016). 
 
 
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο 
της υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
 
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι οικονομικοί φορείς με ενσφράγιστο φάκελο είναι, 
βάσει του άρθ. 2.4.2.5. της διακήρυξης, τα εξής: 
 
ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΑΥΣΙΜΑ» 
Α/Α Επωνυμία Οικονομικού φορέα Δικαιολογητικά  



 

1 ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ  1. Εγγυητική Συμμετοχής 
2. Ε.Ε.Ε.Σ. 
3. Τεχνική προσφορά συστήματος 

 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» 
Α/Α Επωνυμία Οικονομικού φορέα Δικαιολογητικά  

 

1 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ  1. Εγγυητική Συμμετοχής 
2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης (Δεν 
αξιολογούνται στο παρόν στάδιο) 

 
8.  Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκαν από τους δύο συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
τα οποία τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4.3 της παρούσας διακήρυξης και γίνεται 
αποδεκτά. 
 
9. Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών και των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα. 
 
 

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
            Σωτηρία Μυκωνιάτη                     Ιωάννης Πορίχης                     Δήμητρα Δεμένεγα  
 
 

 
Την  ίδια μέρα,  η Επιτροπή  συνέταξε το με αριθμ. 5283/14-10-2022 πρακτικό 
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών - ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου ως παρακάτω: 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ             
         Αρ. πρωτ.: 5283/14-10-2022 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016) 



 
Στην Ιουλίδα Κέας την 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 συνήλθε σε 
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 9/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-
2023” (Αριθμ. Διακήρυξης 4923/27.09.2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 173074 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  22PROC011314720. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
Πρόεδρος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΠΕ Διοικητικών 
Τακτικό Μέλος Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μ.Ε. 
Τακτικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών,  και έκανε δεκτή τις προσφορές των εταιρειών ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ & 
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.  για το Τμήμα 1: «Καύσιμα» και το Τμήμα 2: «Ελαιολιπαντικά», 
αντίστοιχα και πλέον η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών των εν λόγω οικονομικών φορέων.  
 

 
1.   Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης “Η Οικονομική 
Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης και 
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα IV  της διακήρυξης”: 
 
[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς: 

 
ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

ΕΙΔΟΣ 
  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
LT  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ (πλέον Φ.Π.Α) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 34.190 1,394 € 47.660,86 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 25.011 1,743 € 43.594,17 



ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 6.234 2,022 € 12.605,15 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 103.860,18 

ΦΠΑ 24%        24.926,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 128.786,62 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Είδος Λιπαντικού / 
Είδος 

προμηθευόμενης 
συσκευασίας 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Προμηθευόμενες 
Ποσότητες σε 

κιλά/λίτρα 

Προϋπολογιζόμενη 
τιμή μονάδος 
μέτρησης (€) 

 Προϋπολογιζόμενη 
Δαπάνη (€) 

   Λιπαντικό SAE 
10W-40 SHPD  

Βαρέλι 208 λίτρων 
Λίτρο 208LT 2,43 505,44 

Λιπαντικό  SAE 20W-
50 Δοχείο 20 λίτρων 

Λίτρο 100LT 2,39 239,00 

Γράσο 
αυτολίπανσης 

Δοχείο 15 κιλών 
Κιλό 15KG 3,64 54,60 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90  
Δοχείο 20 λίτρων 

Λίτρο 100LT 2,35 235,00 

Πρόσθετο AD BLUE  
Δοχείο 10 λίτρων 

Λίτρο 500LT 1,50 750,00 

Γράσο Διαρκείας 
(λιθίου) Δοχείο 15 

κιλών  
Κιλό 30Kgr 3,29 98,70 

Αντιψυκτικό υγρό 
αιθυνελογλυκόλης 
Βαρέλι 235 λίτρων 

Λίτρο 235LT 2,10 493,50 

Λιπαντικό 
υδραυλικών 

συστημάτων SAE 
ISO 68 

Βαρέλι 208 λίτρων  

Λίτρο 208LT 1,96 407,68 

Αντιψυκτικό (νερού) 
Δοχείο 20 λίτρων 

Λίτρο 40LT 4,00 160,00 

Λιπαντικό 
υδραυλικών 

συστημάτων SAE 
ISO 46 

1 βαρέλι 208 λίτρων 
& 2 δοχεία των 20 

λίτρων έκαστο 

Λίτρο 248 LT 1,96 486,08 

A.T.F. Λάδι κόκκινο Λίτρο 60LT 3,15 189,00 



Δοχείο 20 λίτρων 

Υγρό φρένων DOT 4 
Δοχείο 250ml 

Λίτρο 20 LT 5,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 3.719,00€ 

ΦΠΑ 24% 892,56€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 4.611,56€ 

   

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. 
 
1.1. Ο οικονομικός φορέας με επωνυμία  ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ  υπέβαλλε προσφορά  για το Τμήμα 
1: «Καύσιμα» στο σύνολο (#128.786,62€#) της Προμήθειας, με τελική αξία 128.786,62€ 
συμπ. ΦΠΑ 24%. 
 
1.2. Ο οικονομικός φορέας με επωνυμία  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ  υπέβαλλε προσφορά  για 
το Τμήμα 2: «Ελαιολιπαντικά» στο σύνολο (#4.611,56€#) της Προμήθειας, με τελική αξία 
4.403,61€ συμπ. ΦΠΑ 24%. 

   
2.  Η Επιτροπή από τον έλεγχο των Οικονομικών προσφορών των ανωτέρω Οικονομικών 
Φορέων συνάγει τα εξής: 

• η προσφορά της εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ  για το σύνολο του Τμήματος 1: «Καύσιμα» 
της προμήθειας είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

• η προσφορά της εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ  για το σύνολο του Τμήματος 2: 
«Ελαιολιπαντικά» της προμήθειας είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
3. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 
 
-τους όρους της υπ’ αριθ. 4923/27.09.2022 Διακήρυξης, 
-την υποβληθείσα μοναδική προσφορά, 
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει 
-τις υπ' αριθμ. 584-589/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011303488) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, 
-την υπ’ αριθμ. 4877/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6396ΩΕΔ-ΚΤΗ) βεβαίωση ΠΟΥ περί πραγματοποίησης 
πολυετούς υποχρέωσης 
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται 
μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, 
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 
-Την ανάδειξη της εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ ως προσωρινό ανάδοχο του Τμήματος 1: 
«Καύσιμα» της Προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023” γιατί η προσφορά της είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με 
συνολική συμβατική αξία: 103.860,18 ευρώ, πλέον 24.926,44 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού 
ποσού 128.786,62 ευρώ.  
 



-Την ανάδειξη της εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ ως προσωρινό ανάδοχο του Τμήματος 2: 
«Ελαιολιπαντικά» της Προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023” γιατί η προσφορά της είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με 
συνολική συμβατική αξία: 3.551,30 ευρώ, πλέον 852,31 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 
4.403,61 ευρώ.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

Σωτηρία Μυκωνιάτη                     Ιωάννης Πορίχης                       Δήμητρα Δεμένεγα 
 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

• τους όρους της υπ’αριθ. 4923/27.09.2022 Διακήρυξης, 
• τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
• τις υπ' αριθμ. 584-589/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011303488) Αποφάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης,  
• τις βεβαιώσεις της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις 
δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 
1,1,1,1,1 & 2, αντίστοιχα  

• την υπ’ αριθμ. 4877/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6396ΩΕΔ-ΚΤΗ) βεβαίωση ΠΟΥ περί 
πραγματοποίησης πολυετούς υποχρέωσης 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
• το με αριθμ. πρωτ. 5278/14-10-2022 πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023  και 
αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών. 

• το με αριθμ.πρωτ. 5283/14-10-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2022-2023 την εισήγηση του Προέδρου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

    
1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ.  5278/14-10-2022 πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2022-2023 και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών 
προσφορών. 

2. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ.  5283/14-10-2022 πρακτικού αποσφράγισης και 
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. 



3. Την ανάδειξη της εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ ως προσωρινό ανάδοχο του Τμήματος 1: 
«Καύσιμα» της Προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023” γιατί η προσφορά της 
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία: 103.860,18 ευρώ, πλέον 24.926,44 
ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 128.786,62 ευρώ.  

4. Την ανάδειξη της εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ ως προσωρινό ανάδοχο του 
Τμήματος 2: «Ελαιολιπαντικά» της Προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2022-2023” γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία: 
3.551,30 ευρώ, πλέον 852,31 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 4.403,61 ευρώ.  

 
 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 181/2022    

 

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού 
διαγωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022-
2023”.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 
Ελευθέριος] 
  
 
Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγείται  ο Πρόεδρος, που θέτει 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, 26, 116 και 117 του Ν. 4412/2016 η 
αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των ορίων 
του άρθρου 27 στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού.  
 
Με βάση το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-72-οικονομική-επιτροπή-αρμοδιότ/


Με βάση το άρθρο 72 παρ.1ε Ν. 3852/2010 Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: [..] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και 
την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς 
ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας:  
 
Α. Να Εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023», προϋπολογισμού 109.693,12 
ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 5246/13.10.2022 μελέτη του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 
Β. Να Εγκρίνετε την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 
του Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
Γ. Να καθορίσετε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022-
2023», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 5246/13.10.2022 μελέτης του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

 
 
 

    

 
 

                                                                                           
                                                     Κέα, 13/10/2022 

               Αριθ. πρωτ.: 5246 
                                                                          

            
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Κέας για το έτος 2022 - 2023» 
CPV: 44111000-1: «οικοδομικά υλικά», 44114100-3 «έτοιμο σκυρόδεμα» 

 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-72-οικονομική-επιτροπή-αρμοδιότ/


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προϋπολογισμός   :    88.462,20 ΕΥΡΩ 
Φ.Π.Α.       24% :     21.230,93 ΕΥΡΩ 
Σύνολο          :   109.693,12 ΕΥΡΩ   
 
 
 
 

 

                                              
                              
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

“Προμήθεια οικοδομικών υλικών” 
 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ομάδων: 
α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CPV: 44111000-1) 

• Άμμο 

• Χαλίκι 
• Δομικό πλέγμα 092 
• Ασβέστης 
• Τσιμέντο μαύρο 
• Τσιμέντο λευκό 
• Τσιμεντόλιθοι 
• Έτοιμο ασφαλτικό επισκευαστικό μίγμα 

• Τούβλα 

• Στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα  
 
β) ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (CPV: 44114100-3) 
 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών για: 
✓ τη συντήρηση και επισκευή της δημοτικής οδοποιίας  και κοινόχρηστων χώρων  
✓ τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών κτισμάτων,  
✓ την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης  του 

Δήμου Κέας και λοιπές αναγκαίες εργασίες που διασφαλίζουν την ασφαλή 



κυκλοφορία πολίτων την αισθητική και τη λειτουργικότητα κοινωφελών χώρων και 
υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Κέας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 75 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Δήμου Κέας. 

 
Η επιλογή των υλικών έγινε με βάση τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος για τις απαιτούμενες κατασκευές και επισκευές που 
προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν, αλλά και της εμπειρίας προηγουμένων χρόνων όσον 
αφορά στη λειτουργία του συνεργείου ως προς τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο 
παρελθόν για ανάλογες κατασκευές και επισκευές. 
 
Η παρούσα προμήθεια, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
ενενήντα τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (109.693,12€) συμπ/νου ΦΠΑ 24% θα ανατεθεί 
με ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης  τη 
χαμηλότερη τιμή μονάδος (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής). 
 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε 
μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.  

 
 
ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια οικοδομικών υλικών έχει προϋπολογισθεί στο σύνολο τριάντα 
δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και δεκατριών λεπτών (32.193,13€) συμπ/νου 
ΦΠΑ.  
 

Η δαπάνη αφορά στη συνολική προμήθεια των κάτωθι  οικοδομικών υλικών:  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Άμμος (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00 
2 Χαλίκι (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00 
3 Οικοδομικό πλέγμα 092 Τεμάχιο 450 19,00 8.550,00 
4 Ασβέστης Σακί 20 

κιλών 
300 1,95 585,00 

5 Τσιμέντο μαύρο Σακί 50 
κιλών 

300 8,69 2.607,00 

6 Τσιμέντο λευκό Σακί 25 
κιλών 

20 6,00 120,00 

7 Τσιμεντόλιθοι Παλέτα των 
105 

τεμαχίων 

10 92,40 924,00 

8 Έτοιμο ασφαλτικό 
επισκευαστικό μίγμα 

Παλέτα 50 
σακιών 30  
κιλών έκαστο 

6 650,00 3.900,00 

9 Τούβλα Παλέτα 440 
τεμαχίων 

1 101,20 101,20 

10 Στεγανωτικό 
τσιμεντοκονίαμα 2 

Συσκευασία 
33 κιλών 

5 35,00 175,00 



συστατικών  
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  25.962,20 

ΦΠΑ 24% 6.230,93 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 32.193,13 

 
και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, βαρύνοντας τους κωδικούς του 
προϋπολογισμού του έτους 2022 και του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Κέας, 
μέσω πολυετούς δέσμευσης. 
 

• Κ.Α. 25.6662.0009 με τίτλο “Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 3.998,38€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
έτους 2023 με ποσό 3.217,18€   

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Άμμος (χύμα) Κυβικό 50 30,00 1.500,00 
2 Χαλίκι (χύμα) Κυβικό 50 30,00 1.500,00 
3 Τσιμέντο μαύρο Σακί 50 

κιλών 
100 8,69 869,00 

4 Έτοιμο ασφαλτικό 
επισκευαστικό μίγμα 

Παλέτα 50 
σακιών 30  
κιλών έκαστο 

3  650,00 1.950,00 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  5.819,00 
ΦΠΑ 24% 1.396,56 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 7.215,56 
 

• Κ.Α. 30.6662.0016 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου 2022 - 
2023” έτους 2022 με ποσό 11.036,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με ποσό 
1.984,00€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Οικοδομικό πλέγμα 092 Τεμάχιο 450 19,00 8.550,00 
2 Έτοιμο ασφαλτικό 

επισκευαστικό μίγμα 
Παλέτα 50 
σακιών 30  
κιλών έκαστο 

3 650,00 1.950,00  

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  10.500,00 
ΦΠΑ 24% 2.520,00 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 13.020,00 
 

• Κ.Α 30.6662.0017 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 2.004,83€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με 
ποσό 9.952,74€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Άμμος Κυβικό 100 30,00 3.000,00 
2 Χαλίκι  Κυβικό 100 30,00 3.000,00 
3 Ασβέστης Σακί 20 κιλών 300 1,95 585,00       
4 Τσιμέντο μαύρο Σακί 50 κιλών 200 8,69 1.738,00 



5 Τσιμέντο λευκό Σακί 25 κιλών 20 6,00 120,00 
6 

Τσιμεντόλιθοι 
Παλέτα των 105 

τεμαχίων 
10 92,40 

924,00 

7 Στεγανωτικό 
τσιμεντοκονίαμα 2 
συστατικών  

Συσκευασία 33 
κιλών 

5 35,00 
175,00 

8 Τούβλα Παλέτα 440 
τεμαχίων 

1 101,20 101,20 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  9.643,20 
ΦΠΑ 24% 2.314,37 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 11.957,57 
 

 
ΤΜΗΜΑ : ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος έχει προϋπολογισθεί στο σύνολο 
εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (77.500,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ.  
 

Η δαπάνη αφορά στη συνολική προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ως εξής:  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο  Κυβικό 500 125,00 62.500,00 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  62.500,00 

ΦΠΑ 24% 15.000,00 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 77.500,00 

 
και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, βαρύνοντας τους κωδικούς του 
προϋπολογισμού του έτους 2022 και του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Κέας, 
μέσω πολυετούς δέσμευσης. 
 

• Κ.Α. 25.6662.0009 με τίτλο “Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 0,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
έτους 2023 με ποσό 9.300,00€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο  Κυβικό 60 125,00 7.500,00 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  7.500,00 

ΦΠΑ 24% 1.800,00 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 9.300,00 

 

• Κ.Α. 30.6662.0016 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου 2022 - 
2023” έτους 2022 με ποσό 13.950,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με ποσό 
43.400,00€ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 46.250,00 Κυβικό 370  125,00 46.250,0 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  46.250,00 



ΦΠΑ 24% 11.100,00 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 57.350,00 

 

• Κ.Α 30.6662.0017 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 0,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με ποσό 
10.850,00€ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο  Κυβικό 70 125,00 8.750,00 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  8.750,00 

ΦΠΑ 24% 2.100,00 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 10.850,00 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η μελέτη αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ομάδων: 
α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CPV: 44111000-1) 

• Άμμο 
• Χαλίκι 
• Δομικό πλέγμα 092 
• Ασβέστης 
• Τσιμέντο μαύρο 
• Τσιμέντο λευκό 
• Τσιμεντόλιθοι 

• Έτοιμο ασφαλτικό επισκευαστικό μίγμα 
• Τούβλα 

• Στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα  
 
β) ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (CPV: 44114100-3) 
 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών για: 
✓ τη συντήρηση και επισκευή της δημοτικής οδοποιίας  και κοινόχρηστων χώρων  
✓ τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών κτισμάτων,  
✓ την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης  του 

Δήμου Κέας και λοιπές αναγκαίες εργασίες που διασφαλίζουν την ασφαλή 
κυκλοφορία πολίτων την αισθητική και τη λειτουργικότητα κοινωφελών χώρων και 
υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Κέας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 75 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Δήμου Κέας. 

 
Η επιλογή των υλικών έγινε με βάση τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος για τις απαιτούμενες κατασκευές και επισκευές που 
προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν, αλλά και της εμπειρίας προηγουμένων χρόνων όσον 
αφορά στη λειτουργία του συνεργείου ως προς τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο 
παρελθόν για ανάλογες κατασκευές και επισκευές 
 
 



Όλα τα υλικά θα είναι κατασκευής γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως κυκλοφορούντα 
στην ελληνική αγορά και θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE, θα πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και εκτέλεση των εργασιών για τις 
οποίες προορίζονται, αλλά και χαρακτηριστικών τέτοιων που να εξασφαλίζουν την εύκολη, 
άνετη και ορθή χρήση τους από το Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. 
Ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από αναγνωρισμένα 
εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
 
Ειδικότερα: 
Δομικό πλέγμα: Τύπος 092, Διαστάσεις φύλλου : 2 Χ 5, Μάτι: 15 Χ 15, Βάρος: 15 kg, Πάχος: 
4mm   
Έτοιμο ασφαλτικό επισκευαστικό μίγμα: Εφαρμόζεται εν ψυχρώ και χρησιμοποιείται για 
αποκατάσταση μικρών διαστάσεων φθορών οδοστρώματος. Αποτελείται από ασφαλτικό 
μίγμα με ελαστικές ιδιότητες, ειδικής κοκκομετρίας αδρανή υλικά και διάφορα πρόσθετα τα 
οποία του προσδίδουν εξαιρετική συγκολλητικότητα. 
Τούβλο: Διαστάσεις: 9*12*19, 12οπο 
Έτοιμο Σκυρόδεμα: Τύπου C16/20, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΦΕΚ 315/Β’/1997) και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2001 
Τσιμέντο λευκό: Σύνθετο τσιμέντο PORTLAND που παράγεται με την συνάλεση κλίνκερ, 
ποζολάνης, ασβεστόλιθου και γύψου. Πολύ υψηλής μηχανικής αντοχής , πρώιμων αντοχών 
και εργασιμότητας.  
Στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα: Θα πρέπει να πρόκειται για εύκαμπτο, επαλειφόμενο 
στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών, που να αποτελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης 
κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β). Τεχνικά χαρακτηριστικά 
αναμεμειγμένου προϊόντος: Χρόνος ανάμιξης: 3 min Xρόνος ζωής στο δοχείο*: 45 - 60 min 
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος: 1,36  0,05 kg/l Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος: 
1,90  0,1 kg/l Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών (EN 12190): 17,50  2,50 N/mm2 Αντοχή σε 
κάμψη 28 ημερών (EN 12190): 8,50  1,50 N/mm2 Αντοχή σε πρόσφυση (EN 1542): ≥ 1,0 
N/mm2 Διαπερατότητα CO2 (EN 1062-6 Μέθοδος Α, απαίτηση Sd>50m): 145 m Τριχοειδής 
απορρόφηση νερού (ΕΝ 1062-3, απαίτηση ΕΝ 1504-2: w < 0,1): 0,011 kg/m2 ·h 0,5 
Υδρατμοπερατότητα: (EN ISO 7783-2): Sd = 0,45m (υδρατμοπερατό: Class I: Sd < 5 m) 
Διείσδυση νερού σε θετική υδροστατική πίεση: καμία διείσδυση (EN 12390-8, 3 ημέρες σε 5 
bar) Διείσδυση νερού σε αρνητική υδροστατική πίεση: καμία διείσδυση (σε 1,5 bar) * Ισχύει 
για θερμοκρασία 21±2°C και σχετική υγρασία 60±10%. 
Τσιμεντόλιθοι: Διαστάσεων: 39.5x19.5x18cm 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή 
όλης της ποσότητας μιας ομάδας. Οι ποσότητες δε της προμήθειας που αναφέρονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα προκύψουν, έως το όριο του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.  
 
Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για 
το Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας. 
 
 

 
Κέα, …/../2022 

 
Η Συντάξασα υπάλληλος   

 
 

  Κέα, …/../2022 
                                                                                                                                        

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
                                                                                                                                                            

Η Προϊσταμένη του 



 
 
 

  
                Βασιλική Πετρή 
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

 

Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

 
 

Δήμητρα Δεμένεγα                                                                                          
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                         

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

2 Άμμος (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00 
3 Χαλίκι (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00 
4 Οικοδομικό πλέγμα 092 Τεμάχιο 450 19,00 8.550,00 
5 Ασβέστης Σακί 20 κιλών 300 1,95 585,00 
6 Τσιμέντο μαύρο Σακί 50 κιλών 300 8,69 2.607,00 
7 Τσιμέντο λευκό Σακί 25 κιλών 20 6,00 120,00 
8 Τσιμεντόλιθοι Παλέτα των 

105 τεμαχίων 
10 92,40 924,00 

9 Έτοιμο ασφαλτικό 
επισκευαστικό μίγμα 

Παλέτα 50 
σακιών 30  
κιλών έκαστο 

6 650,00 3.900,00 

10 Τούβλα Παλέτα 440 
τεμαχίων 

1 101,20 101,20 

11 Στεγανωτικό 
τσιμεντοκονίαμα 2 
συστατικών  

Συσκευασία 
33 κιλών 

5 35,00 175,00 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  25.962,20 
ΦΠΑ 24% 6.230,93 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 32.193,13 
 
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο  Κυβικό 500 125,00 62.500,00 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  62.500,00 

ΦΠΑ 24% 15.000,00 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 77.500,00 

 



Κέα, …/../2022 
 

 Η Συντάξασα υπάλληλος   
 
 
 
 
 

 
          Βασιλική Πετρή 
          ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

 

  Κέα, …/../2022 
                                                                                                                                        

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
                                                                                                                                                            

Η Προϊσταμένη του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
 
 

Δήμητρα Δεμένεγα                                                                                          
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  
Η μελέτη αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ομάδων: 
α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CPV: 44111000-1) 

• Άμμο 
• Χαλίκι 
• Δομικό πλέγμα 092 

• Ασβέστης 

• Τσιμέντο μαύρο 
• Τσιμέντο λευκό 
• Τσιμεντόλιθοι 
• Έτοιμο ασφαλτικό επισκευαστικό μίγμα 
• Τούβλα 

• Στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα  
 
β) ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (CPV: 44114100-3) 
 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών για: 
✓ τη συντήρηση και επισκευή της δημοτικής οδοποιίας  και κοινόχρηστων χώρων  
✓ τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών κτισμάτων,  
✓ την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης  του 

Δήμου Κέας και λοιπές αναγκαίες εργασίες που διασφαλίζουν την ασφαλή 
κυκλοφορία πολίτων την αισθητική και τη λειτουργικότητα κοινωφελών χώρων και 
υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Κέας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 75 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 



του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Δήμου Κέας. 

Ανάδοχος θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, είτε ανά Τμήμα, είτε στο σύνολο 
της σύμβασης, ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
για την εκτέλεση της προμήθειας. Η παράδοση των ειδών θα είναι, είτε συνολική, είτε 
τμηματική, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το 
Δήμο  και χωρίς ο Δήμος να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες 
των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.  
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν εκατόν εννέα χιλιάδων 
εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (109.693,12€) συμπ/νου ΦΠΑ.  
 
 
Άρθρο 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

• του ν.4555/2018 (Α' 133) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” 
• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2021, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

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

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

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

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

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

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

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

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

έγγραφα και στοιχεία”,  
• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 



Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

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

• 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. 

 
 Άρθρο 2ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα συμβατικά στοιχεία τα οποία θα προσαρτηθούν στη Σύμβαση, κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) H Διακήρυξη του Διαγωνισμού β) Τα περιεχόμενα της παρούσας μελέτης γ) Η προσφορά 
του αναδόχου δ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης του αναδόχου. 
 
Άρθρο 3ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ  
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα 
λόγο, αλλά παραμένει σταθερό και αμετάβλητο μέχρι της περαίωσης της προμήθειας. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της 
Αναθέτουσας Αρχής,  με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται μετά την 
παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής.  
 
Άρθρο 4ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα μετά 
την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο 
προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

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

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν θετικής ή αποθετικής 
ζημίας που έγινε σ’ αυτόν από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της 
σύμβασης. 



 
Άρθρο 5ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (παρ. 11 εδ. β 
του άρθρου 221 του Ν.4412/16). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή 
παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό-
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με 
την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις 
επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από 
την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 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 που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 
 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 6ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ  
Α. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.). 
 
Αναλυτικά το απαιτούμενο ποσό της εγγύησης συμμετοχής διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 



ΤΜΗΜΑ Περιγραφή είδους 
Δαπάνη (€) 

είδους χωρίς 
ΦΠΑ 

Απαιτούμενο ποσό (€) 
Εγγύησης συμμετοχής  

1 Οικοδομικά Υλικά 25.962,20 519,24 

2 Έτοιμο Σκυρόδεμα 62.500,00 1.250,00 

 
 

➔ Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

 
➔ Επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 
προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.  
 

➔ Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο 
όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων 
για κάθε τμήμα. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης  
 

➔ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
Άρθρο 7ο - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.   
 
Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
μετά από γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου, να παρατείνεται για διάστημα ίσο ή 
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης., ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.  
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς 
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 
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. Στις συμβάσεις του προηγούμενου 
εδαφίου εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε 



συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα 
γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία. Η προμήθεια θα γίνεται 
τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με fax, με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη συνολικά ή τμηματικά 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Αναλυτικά η παράδοση και η τιμολόγηση των υπό 
προμήθεια ειδών θα γίνεται ως εξής:  
  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο Δήμο, να επισυνάπτει τα 
αντίστοιχα δελτία αποστολής – παράδοσης των υλικών, υπογεγραμμένα από τον 
παραλαβόντα υπάλληλο του Δήμου Κέας. Τα δελτία αποστολής θα πρέπει να φέρουν 
ημ/νια και τόπο παράδοσης και να αναφέρουν το υλικό, την ποσότητα και τον αριθμό της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Ειδικότερα κατά την υποβολή των τιμολογίων που αφορούν στην προμήθεια 
σκυροδέματος, ο ανάδοχος υποχρεούται -πλην των αντίστοιχων δελτίων αποστολής με τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, να προσκομίζει και το αντίστοιχο ζυγολόγιο. Στα 
ζυγολόγια, η ημερομηνία των οποίων θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή των δελτίων 
αποστολής, θα πρέπει να αναφέρεται επίσης ο αριθμός του οχήματος φόρτωσης και η ώρα 
φόρτωσης, το απόβαρο, το μικτό και το καθαρό βάρος σε κιλά.     
Οι τιμές τιμολόγησης θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του 
αναδόχου.  
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα    
με την κείμενη νομοθεσία. 
 
 
Άρθρο 8ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ  
Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν 
χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην 
καθαρή τιμή του τιμολογίου μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.  
 
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
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 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 1 παρ. 10 της ΥΑ 1391/2017 – ΦΕΚ 
1992/Β’/09.06.2017, δυνάμει του Ν. 4912/2022 και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 29 
της 27.9.2022 στο ΦΕΚ 908/30-9-2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) . 
 
δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 



 
ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας της προμήθειας, ο οποίος 
αποδίδεται στην αρμόδια Εφορία από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. Για 
την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον προμηθευτή 
σχετική βεβαίωση. 
 
Άρθρο 9ο  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  
3.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
4. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.                            
 
Άρθρο 10ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ 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.4412/16 και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 

 
Άρθρο 11ο - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΈΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση ) 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 



α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού 
Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του 
Ν.4412/16. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 12ο - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Κέα, …/../2022 
Η Συντάξασα υπάλληλος   

 
 
 
 

                Βασιλική Πετρή 
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

 

  Κέα, …/../2022                                                                                                                                       
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                             

Η Προϊσταμένη του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
 

Δήμητρα Δεμένεγα                                                                                          
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

για Σύμβαση 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  
με εκτιμώμενη αξία  88.462,20 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

 
βάσει του άρθρου 6 παρ. 11 Ν. 4412/2016 

 

 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):     109.693,12 € 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …../ -10-2022 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: ../10/2022 
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• ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090116331 
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε86301.00048 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ 
Πόλη ΚΕΑ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 84002 
Τηλέφωνο 2288360000 
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) www.kea.gr 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση. 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του 
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): www.kea.gr, καθώς και 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: promithies@kea.gr, 
texniki@kea.gr  
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κέας.  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι εκατόν εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών 
ευρώ και δώδεκα λεπτών (109.693,12€)  συμπ/νου ΦΠΑ. Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους, βαρύνοντας τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για τα 
οικονομικά έτη 2022 και 2023, μέσω πολυετούς δέσμευσης, αναλυτικά ως εξής :  
 
ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 

mailto:texniki@kea.gr
mailto:promithies@kea.gr
http://www.kea.gr/


Η δαπάνη για την προμήθεια οικοδομικών υλικών έχει προϋπολογισθεί στο σύνολο τριάντα 
δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και δεκατριών λεπτών (32.193,13€) συμπ/νου 
ΦΠΑ.  
 
Η δαπάνη αφορά στη συνολική προμήθεια των κάτωθι  οικοδομικών υλικών:  
 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

2 Άμμος (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00 
3 Χαλίκι (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00 
4 Οικοδομικό πλέγμα 092 Τεμάχιο 450 19,00 8.550,00 
5 Ασβέστης Σακί 20 

κιλών 
300 1,95 585,00 

6 Τσιμέντο μαύρο Σακί 50 
κιλών 

300 8,69 2.607,00 

7 Τσιμέντο λευκό Σακί 25 
κιλών 

20 6,00 120,00 

8 Τσιμεντόλιθοι Παλέτα των 
105 

τεμαχίων 

10 92,40 924,00 

9 Έτοιμο ασφαλτικό 
επισκευαστικό μίγμα 

Παλέτα 50 
σακιών 30  
κιλών έκαστο 

6 650,00 3.900,00 

10 Τούβλα Παλέτα 440 
τεμαχίων 

1 101,20 101,20 

11 Στεγανωτικό 
τσιμεντοκονίαμα 2 
συστατικών  

Συσκευασία 
33 κιλών 

5 35,00 175,00 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  25.962,20 
ΦΠΑ 24% 6.230,93 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 32.193,13 
 
και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, βαρύνοντας τους κωδικούς του 
προϋπολογισμού του έτους 2022 και του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Κέας, 
μέσω πολυετούς δέσμευσης. 
 

• Κ.Α. 25.6662.0009 με τίτλο “Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 3.998,38€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
έτους 2023 με ποσό 3.217,18€   

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Άμμος (χύμα) Κυβικό 50 30,00 1.500,00 
2 Χαλίκι (χύμα) Κυβικό 50 30,00 1.500,00 
3 Τσιμέντο μαύρο Σακί 50 

κιλών 
100 8,69 869,00 

4 Έτοιμο ασφαλτικό 
επισκευαστικό μίγμα 

Παλέτα 50 
σακιών 30  
κιλών έκαστο 

3  650,00 1.950,00 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  5.819,00 



ΦΠΑ 24% 1.396,56 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 7.215,56 

 

• Κ.Α. 30.6662.0016 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου 2022 - 
2023” έτους 2022 με ποσό 11.036,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με ποσό 
1.984,00€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

4 Οικοδομικό πλέγμα 092 Τεμάχιο 450 19,00 8.550,00 
7 Έτοιμο ασφαλτικό 

επισκευαστικό μίγμα 
Παλέτα 50 
σακιών 30  
κιλών έκαστο 

3 650,00 1.950,00  

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  10.500,00 
ΦΠΑ 24% 2.520,00 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 13.020,00 
 

• Κ.Α 30.6662.0017 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 2.004,83€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με 
ποσό 9.952,74€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Άμμος Κυβικό 100 30,00 3.000,00 
2 Χαλίκι  Κυβικό 100 30,00 3.000,00 
3 Ασβέστης Σακί 20 κιλών 300 1,95 585,00       
4 Τσιμέντο μαύρο Σακί 50 κιλών 200 8,69 1.738,00 
5 Τσιμέντο λευκό Σακί 25 κιλών 20 6,00 120,00 
6 

Τσιμεντόλιθοι 
Παλέτα των 105 

τεμαχίων 
10 92,40 

924,00 

7 Στεγανωτικό 
τσιμεντοκονίαμα 2 
συστατικών  

Συσκευασία 33 
κιλών 

5 35,00 
175,00 

8 Τούβλα Παλέτα 440 
τεμαχίων 

1 101,20 101,20 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  9.643,20 
ΦΠΑ 24% 2.314,37 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 11.957,57 
 
ΤΜΗΜΑ : ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος έχει προϋπολογισθεί στο σύνολο 
εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (77.500,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ.  
 

Η δαπάνη αφορά στη συνολική προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ως εξής:  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο  Κυβικό 500 125,00 62.500,00 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  62.500,00 



ΦΠΑ 24% 15.000,00 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 77.500,00 

 
και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, βαρύνοντας τους κωδικούς του 
προϋπολογισμού του έτους 2022 και του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Κέας, 
μέσω πολυετούς δέσμευσης. 
 

• Κ.Α. 25.6662.0009 με τίτλο “Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 0,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
έτους 2023 με ποσό 9.300,00€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο  Κυβικό 60 125,00 7.500,00 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  7.500,00 

ΦΠΑ 24% 1.800,00 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 9.300,00 

 

• Κ.Α. 30.6662.0016 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου 2022 - 
2023” έτους 2022 με ποσό 13.950,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με ποσό 
43.400,00€ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 46.250,00 Κυβικό 370  125,00 46.250,0 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  46.250,00 

ΦΠΑ 24% 11.100,00 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 57.350,00 

 

• Κ.Α 30.6662.0017 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 0,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με ποσό 
10.850,00€ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο  Κυβικό 70 125,00 8.750,00 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  8.750,00 

ΦΠΑ 24% 2.100,00 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 10.850,00 

 
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί: 
 α) οι αποφάσεις με αρ. πρωτ.  618-621/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011446355, ΑΔΑ: ΩΣΡΥΩΕΔ-
ΥΩ8, ΩΜΓ5ΩΕΔ-1Κ2, 9ΣΕΙΩΕΔ-ΣΩΖ, Ψ7ΜΥΩΕΔ-95Μ αντίστοιχα) για την ανάληψη 
υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023 και έλαβε α/α 1,1,5 & 2 καταχώρησης, 
αντίστοιχα στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 
Κέας.  
β) η υπ’ αριθμ. 5308/17.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ34ΜΩΕΔ-601) βεβαίωση Π.Ο.Υ. Δήμου Κέας για 
την πραγματοποίηση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης σε ό, τι αφορά στην προμήθεια των 
οικοδομικών υλικών. 
γ) Η υπ’ αριθμ. 669/13.10.2022 (ΑΔΑ ΨΔ30ΩΕΔ-2Λ4) Απόφαση Πολυετούς Έγκρισης. 

 



1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια οικοδομικών υλικών, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης φθορών σε διάφορα 
σημεία  εντός των ορίων του Δήμου Κέας.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

44111000-1 Οικοδομικά υλικά 
44114100-3 Έτοιμο Σκυρόδεμα 

 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 25.962,20€ πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 2  : «ΈΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 62.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα τμήματα, ως αυτά προσδιορίζονται στην με 
αριθ. 5246/13.10.2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας.  
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 
δύο (2). 
Η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εννέα 
χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δεκατριών λεπτών συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (109.693,13€). 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι 
εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου αυτής και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.  
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 συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής ως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω.  
 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 
ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε 
από την  Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 29 της 27.9.2022 στο ΦΕΚ 908/30-9-2022 
τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 

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

 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» 

 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,   

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

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

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 

της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.» 
 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)  

 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)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

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

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

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

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

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

 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»,  

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

 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα»,  

 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,  

 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», 

 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. 

 το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22REQ011414736 
 το με αριθμό 5248/2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη 
 την με  αρ. Απόφαση  669/13.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΔ30ΩΕΔ-2Λ4) Πολυετούς Έγκρισης 
 οι αποφάσεις με αρ. πρωτ.  618-621/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011446355, ΑΔΑ: ΩΣΡΥΩΕΔ-

ΥΩ8, ΩΜΓ5ΩΕΔ-1Κ2, 9ΣΕΙΩΕΔ-ΣΩΖ, Ψ7ΜΥΩΕΔ-95Μ αντίστοιχα) για την ανάληψη 
υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023 και έλαβε α/α 1,1,5 & 2 καταχώρησης, 
αντίστοιχα στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του 
Δήμου Κέας.  

 η υπ’ αριθμ. 5308/17.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ34ΜΩΕΔ-601) βεβαίωση Π.Ο.Υ. Δήμου Κέας για 
την πραγματοποίηση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης σε ό, τι αφορά στην προμήθεια 
των οικοδομικών υλικών. 

 την με αριθμό ……./2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ………………..) με την 
οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι όροι 
διακήρυξης για την  προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022-
2023. 

 τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια  οικοδομικών υλικών για το έτος 2022-2023. 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ………, ../10/2022 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 ../10/2022 ημέρα ………………….. και ώρα ..:... 
1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Σημ.: Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις 
κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε 
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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 θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL):   www.kea.gr  στην διαδρομή : Αναρτήσεις ► Προκηρύξεις 
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

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

1. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
3. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 
4. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

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 η Τεχνική Μελέτη, 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. 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι 
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα, στο 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 μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, 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.  
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
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. 
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 επιστολές παρατίθενται στο Παράρτημα VΙ της παρούσας.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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. 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 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 και 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.   
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, ποσού  κατά τμήμα ως αναλύεται παρακάτω:  



ΤΜΗΜΑ Περιγραφή είδους 
Δαπάνη (€) 

είδους χωρίς 
ΦΠΑ 

Απαιτούμενο ποσό (€) 
Εγγύησης συμμετοχής  

1 Οικοδομικά Υλικά 25.962,20 519,24 

2 Έτοιμο Σκυρόδεμα 62.500,00 1.250,00 

 
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, ήτοι μέχρι …/../2022, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από 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. 
 
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 δωροδοκίας 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 στις 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) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, 
εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος  
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) 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 
(γ) 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,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος 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,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 
2.2.3.5. 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. 
2.2.3.6. 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. 
2.2.3.7. 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. 
2.2.3.8. 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 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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.  
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 ή εμπορικά 
μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού. 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, που θα υποβάλλουν προσφορά, απαιτείται να 
διαθέτουν προς προμήθεια υλικά κατασκευής γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως 
κυκλοφορούντα στην ελληνική αγορά και φέροντα σήμανση πιστότητας CE, άριστης 
ποιότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και εκτέλεση των εργασιών για 
τις οποίες προορίζονται, αλλά και χαρακτηριστικών τέτοιων που να εξασφαλίζουν την 
εύκολη, άνετη και ορθή χρήση τους από το Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα 
χρησιμοποιηθούν. Ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από 
αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
Ειδικά:  

• για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά Υλικά», οι οικονομικοί φορείς, που θα υποβάλλουν 
προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικά των προς προμήθεια 



ειδών, που χορηγούνται από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής ένωσης και  

• για το Τμήμα 2 «Έτοιμο σκυρόδεμα», οι οικονομικοί φορείς, που θα υποβάλλουν 
προσφορά, απαιτείται να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό (όχημα 
αντλιοφόρο σκυροδέματος) και το κατάλληλο προσωπικό για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα 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.   
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  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..  
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 παράγραφό 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. 
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. 
Στην παρούσα επισυνάπτεται ένα ΕΕΕΣ ανά τμήμα της Διακήρυξης. Δεδομένου ότι η προς 
ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από 
τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα. 
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 αυτό. 
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 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 την παράγραφο 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 ως προς την 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, 2.2.6, 2.2.7 και 
2.2.8, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση 
των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 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..  
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  
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. 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των 
ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 
επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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 εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:  
Για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά υλικά»: πιστοποιητικά που χορηγούνται από 
αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης στα οποία θα 
αποδεικνύεται ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνες µε 
αυτές της οικείας μελέτης του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης. 
Για το Τμήμα 2: «Έτοιμο σκυρόδεμα»: πιστοποιητικό ποιότητας στο οποίο θα 
αποδεικνύεται ότι οι προδιαγραφές του προσφερόμενου υλικού είναι σύμφωνες µε 
αυτές της οικείας μελέτης του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης και υπεύθυνη 
δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρεται ότι διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός 
εξοπλισμός (όχημα αντλιοφόρο σκυροδέματος) και το κατάλληλο προσωπικό για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Β.5. 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.6. 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.7. 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.8. 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.  
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Β.9. 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.10. 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. 

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής).      
 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών - ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί -  ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης για ένα ή όλα τα τμήματα της παρούσας.  
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. 
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 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. 
Επίσης, 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», το 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. 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν 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. 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. 
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται βάσει του αναγραφόμενου στην παρούσα κριτηρίου 
ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω: 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  
ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΑΞΙΑ 
ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

(€) 
1 Άμμος (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00   

2 Χαλίκι (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00   

3 Οικοδομικό 
πλέγμα 092 

Τεμάχιο 450 19,00 8.550,00   

4 Ασβέστης Σακί 20 
κιλών 

300 1,95 585,00   

5 Τσιμέντο 
μαύρο 

Σακί 50 
κιλών 

300 8,69 2.607,00   

6 Τσιμέντο 
λευκό 

Σακί 25 
κιλών 

20 6,00 120,00   

7 Τσιμεντόλιθοι Παλέτα 
των 105 

τεμαχίων 

10 92,40 924,00   

8 Έτοιμο 
ασφαλτικό 
επισκευαστικό 

Παλέτα 
50 
σακιών 

6 650,00 3.900,00   

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


μίγμα 30  κιλών 
έκαστο 

9 Τούβλα Παλέτα 
440 

τεμαχίων 

1 101,20 101,20   

10 Στεγανωτικό 
τσιμεντοκονία
μα 2 
συστατικών  

Συσκευασ
ία 33 
κιλών 

5 35,00 175,00   

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  25.962,20   

ΦΠΑ 24% 6.230,93   

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 32.193,13   

Συνολική προσφερόμενη αξία πλέον ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

Συνολική προσφερόμενη δαπάνη συμπ. ΦΠΑ  

 
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ 
ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

(€) 
1 Σκυρόδεμα 

έτοιμο  
Κυβικό 500 125,00 62.500,00   

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  62.500,00   

ΦΠΑ 24% 15.000,00   

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 77.500,00   

Συνολική προσφερόμενη αξία πλέον ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

Συνολική προσφερόμενη δαπάνη συμπ. ΦΠΑ  

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού 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 στο κεφάλαιο «Αναλυτικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός» του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  
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 καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 
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 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 παρατείνουν 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. 
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 τα αγαθά, 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. 



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», την 
…/10/2022 και ώρα ..:..  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.   
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 
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 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση 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 
υποβλήθηκαν, 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.  
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 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 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 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 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


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» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 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. 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. 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 
οριζόμενα στα άρθρα 1-19 του Ν. 4912/2022, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, 
κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή 



γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν 
αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και 
ώρα 23:59:59. 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 
18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την 
έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του 
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 
4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το 
Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 
παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 
αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή 
της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 
π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη 
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην 
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά 
έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το 
αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό 



ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα 
αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου 
έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το 
περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της 
παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς 
αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν 
αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της 
προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η 
δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα 
(60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο 
ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο 
προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την 
κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο 
(2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα 
στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά 
μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως 
απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 
εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 
προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός 
εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, 
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη 
της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής 
είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν 
είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 



 
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. 
 
 



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  
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 της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή 
του συμφωνητικού.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙ  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 εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής 
επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
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παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
 

4.3.3. 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.  
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.  
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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 επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης 
και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός 
είχε υποβάλει (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.  
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 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. 
δ) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας.  
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 
συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 



παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Ο Ανάδοχος, τόσο του Τμήματος 1 της παρούσας («Οικοδομικά Υλικά»), όσο και του 
Τμήματος 2 («Έτοιμο Σκυρόδεμα») υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο 
Δήμο, να επισυνάπτει τα αντίστοιχα δελτία αποστολής – παράδοσης των υλικών, 
υπογεγραμμένα από τον παραλαβόντα υπάλληλο του Δήμου Κέας. Τα δελτία αποστολής θα 
πρέπει να φέρουν ημ/νια και τόπο παράδοσης και να αναφέρουν το υλικό, την ποσότητα 
και τον αριθμό της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Ειδικότερα κατά την υποβολή των τιμολογίων που αφορούν στην προμήθεια σκυροδέματος 
(Τμήμα 2), ο ανάδοχος υποχρεούται -πλην των αντίστοιχων δελτίων αποστολής με τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, να προσκομίζει και το αντίστοιχο ζυγολόγιο. Στα 
ζυγολόγια, η ημερομηνία των οποίων θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή των δελτίων 
αποστολής, θα πρέπει να αναφέρεται επίσης ο αριθμός του οχήματος φόρτωσης και η ώρα 
φόρτωσης, το απόβαρο, το μικτό και το καθαρό βάρος σε κιλά.     
Οι τιμές τιμολόγησης θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του 
αναδόχου (προσφερόμενη τιμή μονάδος). 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  
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 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 1 παρ. 10 της ΥΑ 1391/2017 – ΦΕΚ 
1992/Β’/09.06.2017, δυνάμει του Ν. 4912/2022 και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 29 
της 27.9.2022 στο ΦΕΚ 908/30-9-2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.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 4% επί του καθαρού ποσού, τόσο για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά 
Υλικά», όσο και για το Τμήμα 2: «Έτοιμο Σκυρόδεμα».  
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής): 
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 φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 



που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από 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 που θα ορίζεται στη σχετική πρόσκληση και πάντως όχι 
μικρότερη των 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, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα, 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 συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά 
περίπτωση, 
β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον 
επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν 
αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα 
αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται 
με τον ακόλουθο τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον 
λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ 
(18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και 
εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του 
διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 
δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου 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 του ως άνω νόμου, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. [η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προβλεπόμενου π.δ.] 
 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον 
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
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), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 
221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση 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. 
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. 



6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε ένα έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε 
συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα 
γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία. Η προμήθεια θα γίνεται 
τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με fax, με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.  
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον 
αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του 
αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. 
Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης 
παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα 
με τις ανάγκες του Δήμου. Αναλυτικά η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται ως 
εξής:   
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο Δήμο, να επισυνάπτει τα 
αντίστοιχα δελτία αποστολής – παράδοσης των υλικών, υπογεγραμμένα από τον 
παραλαβόντα υπάλληλο του Δήμου Κέας. Τα δελτία αποστολής θα πρέπει να φέρουν 
ημ/νια και τόπο παράδοσης και να αναφέρουν το υλικό, την ποσότητα και τον αριθμό της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Ειδικότερα κατά την υποβολή των τιμολογίων που αφορούν στην προμήθεια 
σκυροδέματος, ο ανάδοχος υποχρεούται -πλην των αντίστοιχων δελτίων αποστολής με τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, να προσκομίζει και το αντίστοιχο ζυγολόγιο. Στα 
ζυγολόγια, η ημερομηνία των οποίων θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή των δελτίων 
αποστολής, θα πρέπει να αναφέρεται επίσης ο αριθμός του οχήματος φόρτωσης και η ώρα 
φόρτωσης, το απόβαρο, το μικτό και το καθαρό βάρος σε κιλά.     
 
 
6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 



6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα 
ΙΙ της παρούσας  Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.   
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 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 που δεν πραγματοποίησε 
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 

ελέγχου στο εξωτερικό 
6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 



σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  
6.7  Αναπροσαρμογή τιμής  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 
Επισυνάπτεται η με ΑΠ 5246/13.10.2022 σχετική μελέτη 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή) 

Όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη του Παραρτήματος Ι 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  
Επισυνάπτεται ένα ΕΕΕΣ σε xml και pdf μορφή ανά τμήμα της παρούσας. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

Τμήμα 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 
Του φυσικού ή νομικού προσώπου,  
……………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
με ΑΦΜ ………………………….., ΔΟΥ ……………………………., με έδρα  
………………………………..………. Οδός …….……………………………….. αριθμός ……………Τ.Κ. 
………………..   Τηλ. ………………………. Email ……………………. 
αφού έλαβα γνώση της  5246/13.10.2022 Μελέτης του Δήμου Κέας για την ανάθεση 
«Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 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 αρ. ……/...10.2022 
διακήρυξης και αναλαμβάνω την υλοποίηση της σύμφωνα τα κάτωθι τεχνικές 
προδιαγραφές:   

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Διατίθενται και θα προσκομιστούν πιστοποιητικά που χορηγούνται 
από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
ένωσης στα οποία θα αποδεικνύεται ότι οι προδιαγραφές των 
προσφερόμενων οικοδομικών υλικών είναι σύμφωνες µε αυτές της 
οικείας μελέτης του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης 

 

 
 
 

……………….………… 
(Ημερομηνία) 
Ο  Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα – Ιδιότητα) 
Τμήμα 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Του φυσικού ή νομικού προσώπου,  
……………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
με ΑΦΜ ………………………….., ΔΟΥ ……………………………., με έδρα  
………………………………..………. Οδός …….……………………………….. αριθμός ……………Τ.Κ. 
………………..   Τηλ. ………………………. Email ……………………. 



αφού έλαβα γνώση της  5246/13.10.2022 Μελέτης του Δήμου Κέας για την ανάθεση 
«Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 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 αρ. ……/...10.2022 
διακήρυξης και αναλαμβάνω την υλοποίηση της σύμφωνα τα κάτωθι τεχνικές 
προδιαγραφές:   

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Οι προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους (Έτοιμο Σκυρόδεμα 
C16/20) είναι σύμφωνες µε αυτές της οικείας μελέτης του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης και  

 

Διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός (όχημα αντλιοφόρο 
σκυροδέματος) 

 

 
……………….………… 

(Ημερομηνία) 
Ο  Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα – Ιδιότητα) 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Τμήμα 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Του φυσικού ή νομικού προσώπου, 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….με 
έδρα……………………...………...………. Οδός …….…………………….. αριθμός ………... Τ.Κ…………..…..  
Τηλ. ……………………………..……. Fax ……………...…………. 
αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 5246/13.10.2022 Μελέτης του Δήμου Κέας για την 
«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023», υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους 
τους όρους της αρ. …../...10.2022 διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 
σύμβασης προμήθειας με το παρακάτω ποσοστό έκπτωσης και βάσει των κατωτέρω 
τιμών αναφοράς: 
 
 



 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΑΞΙΑ 
ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

(€) 
1 Άμμος (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00   

2 Χαλίκι (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00   

3 Οικοδομικό 
πλέγμα 092 

Τεμάχιο 450 19,00 8.550,00   

4 Ασβέστης Σακί 20 
κιλών 

300 1,95 585,00   

5 Τσιμέντο 
μαύρο 

Σακί 50 
κιλών 

300 8,69 2.607,00   

6 Τσιμέντο 
λευκό 

Σακί 25 
κιλών 

20 6,00 120,00   

7 Τσιμεντόλιθοι Παλέτα 
των 105 

τεμαχίων 

10 92,40 924,00   

8 Έτοιμο 
ασφαλτικό 
επισκευαστικό 
μίγμα 

Παλέτα 
50 
σακιών 
30  κιλών 
έκαστο 

6 650,00 3.900,00   

9 Τούβλα Παλέτα 
440 

τεμαχίων 

1 101,20 101,20   

10 Στεγανωτικό 
τσιμεντοκονία
μα 2 
συστατικών  

Συσκευασ
ία 33 
κιλών 

5 35,00 175,00   

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  25.962,20   

ΦΠΑ 24% 6.230,93   

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 32.193,13   

Συνολική προσφερόμενη αξία πλέον ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

Συνολική προσφερόμενη δαπάνη συμπ. ΦΠΑ  

 
 Η παραπάνω προσφορά ισχύει για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
 

……………….………… 
(Ημερομηνία) 
Ο  Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα – Ιδιότητα)                                                                                                                                        
 

Τμήμα 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

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



αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 5246/13.10.2022 Μελέτης του Δήμου Κέας για την 
«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023», υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους 
τους όρους της αρ. …../...10.2022 διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 
σύμβασης προμήθειας με το παρακάτω ποσοστό έκπτωσης και βάσει των κατωτέρω 
τιμών αναφοράς: 
 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ 
ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

(€) 
1 Σκυρόδεμα 

έτοιμο  
Κυβικό 500 125,00 62.500,00   

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  62.500,00   

ΦΠΑ 24% 15.000,00   

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 77.500,00   

Συνολική προσφερόμενη αξία πλέον ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

Συνολική προσφερόμενη δαπάνη συμπ. ΦΠΑ  

 
……………….………… 

(Ημερομηνία) 
Ο  Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα – Ιδιότητα) 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  
Κατάστημα.............................................................................................  
Ημερομηνία Έκδοσης..........  
Ευρώ.................................…  
 
Προς  
ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, για ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) 
υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη 
συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την ………… για το Τμήμα ….. της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών του Δήμου 
Κέας για το έτος 2022 - 2023» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. …../13.10.2022 διακήρυξη της 
Δημάρχου Κέας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 
συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  



Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …/…./2022 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  
Κατάστημα.............................................................................................  
Ημερομηνία Έκδοσης..........  
Ευρώ.................................…  
 
Προς  
ΔΗΜΟ ………………………………………. 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) 
υπέρ τ… ……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. για 
την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που 
αφορά στο Τμήμα …. της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 
2022 - 2023» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ……./13.10.2022 διακήρυξη της Δημάρχου Κέας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την 
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδια Συμβάσεων  

 
 
 
 
 



 
 

Ιουλίδα Κέας, …/../2022 
Αριθ. πρωτ..................... 

 
 
Δημόσια Σύμβαση προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Δήμου Κέας για το έτος 2022-

2023 
CPV 44111000-1 

 
 
Στην Ιουλίδα Κέας, σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 
 
1. ο  Δήμος Κέας, που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) 090116331, ΔΟΥ Κορωπίου και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
1007.Ε86301.00048, νομίμως εκπροσωπούμενος από τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  δυνάμει του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (στο εξής η «Αναθέτουσα 
Αρχή»)   
 
2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό 
πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 
εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., 
νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... 
(στο εξής ο «Ανάδοχος»)   
 
Έχοντας υπόψη: 
1. την υπ΄ αριθμ …./...10.2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 
που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας. 
2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον 
Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον 
Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 
3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την 
έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016  
4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 
περιπτ. 42 του Ν.4412/2016: 
-η υπ’ αριθ. …./...10.2022 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της 
-η υπ’ αριθ. 5246/13.10.2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 
-η προσφορά του Αναδόχου 
5. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:  
α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ 
χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ 
ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

 



Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια προμήθεια των κάτωθι 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ: 

• Άμμος 
• Χαλίκι 
• Δομικό πλέγμα 092 
• Ασβέστης 
• Τσιμέντο μαύρο 

• Τσιμέντο λευκό 
• Τσιμεντόλιθοι 
• Έτοιμο ασφαλτικό επισκευαστικό μίγμα 
• Τούβλα 
• Στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα  

 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών για: 
✓ τη συντήρηση και επισκευή της δημοτικής οδοποιίας  και κοινόχρηστων χώρων  
✓ τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών κτισμάτων,  
✓ την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης  του 

Δήμου Κέας και λοιπές αναγκαίες εργασίες που διασφαλίζουν την ασφαλή 
κυκλοφορία πολίτων την αισθητική και τη λειτουργικότητα κοινωφελών χώρων και 
υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Κέας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 75 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Δήμου Κέας. 

σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς 
του αναδόχου): 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΑΞΙΑ 
ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

(€) 
1 Άμμος (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00   

2 Χαλίκι (χύμα) Κυβικό 150 30,00 4.500,00   

3 Οικοδομικό 
πλέγμα 092 

Τεμάχιο 450 19,00 8.550,00   

4 Ασβέστης Σακί 20 
κιλών 

300 1,95 585,00   

5 Τσιμέντο 
μαύρο 

Σακί 50 
κιλών 

300 8,69 2.607,00   

6 Τσιμέντο 
λευκό 

Σακί 25 
κιλών 

20 6,00 120,00   

7 Τσιμεντόλιθοι Παλέτα 
των 105 

τεμαχίων 

10 92,40 924,00   

8 Έτοιμο 
ασφαλτικό 
επισκευαστικό 
μίγμα 

Παλέτα 
50 
σακιών 
30  κιλών 
έκαστο 

6 650,00 3.900,00   

9 Τούβλα Παλέτα 
440 

τεμαχίων 

1 101,20 101,20   

10 Στεγανωτικό Συσκευασ 5 35,00 175,00   



τσιμεντοκονία
μα 2 
συστατικών  

ία 33 
κιλών 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  25.962,20   

ΦΠΑ 24% 6.230,93   

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 32.193,13   

Συνολική προσφερόμενη αξία πλέον ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

Συνολική προσφερόμενη δαπάνη συμπ. ΦΠΑ  

 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Όλα τα υλικά της παρούσας θα είναι κατασκευής γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως 
κυκλοφορούντα στην ελληνική αγορά και θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE, θα πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και εκτέλεση των 
εργασιών για τις οποίες προορίζονται, αλλά και χαρακτηριστικών τέτοιων που να 
εξασφαλίζουν την εύκολη, άνετη και ορθή χρήση τους από το Συνεργείο του Δήμο, από το 
οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται 
από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
 
Ειδικότερα: 
Δομικό πλέγμα: Τύπος 092, Διαστάσεις φύλλου : 2 Χ 5, Μάτι: 15 Χ 15, Βάρος: 15 kg, Πάχος: 
4mm   
Έτοιμο ασφαλτικό επισκευαστικό μίγμα: Εφαρμόζεται εν ψυχρώ και χρησιμοποιείται για 
αποκατάσταση μικρών διαστάσεων φθορών οδοστρώματος. Αποτελείται από ασφαλτικό 
μίγμα με ελαστικές ιδιότητες, ειδικής κοκκομετρίας αδρανή υλικά και διάφορα πρόσθετα τα 
οποία του προσδίδουν εξαιρετική συγκολλητικότητα. 
Τούβλο: Διαστάσεις: 9*12*19, 12οπο 
Τσιμέντο λευκό: Σύνθετο τσιμέντο PORTLAND που παράγεται με την συνάλεση κλίνκερ, 
ποζολάνης, ασβεστόλιθου και γύψου. Πολύ υψηλής μηχανικής αντοχής , πρώιμων αντοχών 
και εργασιμότητας.  
Στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα: Θα πρέπει να πρόκειται για εύκαμπτο, επαλειφόμενο 
στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών, που να αποτελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης 
κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β). Τεχνικά χαρακτηριστικά 
αναμεμειγμένου προϊόντος: Χρόνος ανάμιξης: 3 min Xρόνος ζωής στο δοχείο*: 45 - 60 min 
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος: 1,36  0,05 kg/l Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος: 
1,90  0,1 kg/l Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών (EN 12190): 17,50  2,50 N/mm2 Αντοχή σε 
κάμψη 28 ημερών (EN 12190): 8,50  1,50 N/mm2 Αντοχή σε πρόσφυση (EN 1542): ≥ 1,0 
N/mm2 Διαπερατότητα CO2 (EN 1062-6 Μέθοδος Α, απαίτηση Sd>50m): 145 m Τριχοειδής 
απορρόφηση νερού (ΕΝ 1062-3, απαίτηση ΕΝ 1504-2: w < 0,1): 0,011 kg/m2 ·h 0,5 
Υδρατμοπερατότητα: (EN ISO 7783-2): Sd = 0,45m (υδρατμοπερατό: Class I: Sd < 5 m) 
Διείσδυση νερού σε θετική υδροστατική πίεση: καμία διείσδυση (EN 12390-8, 3 ημέρες σε 5 
bar) Διείσδυση νερού σε αρνητική υδροστατική πίεση: καμία διείσδυση (σε 1,5 bar) * Ισχύει 
για θερμοκρασία 21±2°C και σχετική υγρασία 60±10%. 
Τσιμεντόλιθοι: Διαστάσεων: 39.5x19.5x18cm 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή 
όλης της ποσότητας μιας ομάδας. Οι ποσότητες δε της προμήθειας που αναφέρονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα προκύψουν, έως το όριο του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.  



 
Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για 
το Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας. 
 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα 
της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κέας. Η συνολική δαπάνη 
της σύμβασης, προϋπολογίζεται στο ποσό των ………………………………… ευρώ (…………..,……€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις 
δεσμευμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, που έχουν 
ως εξής:  

• Κ.Α. 25.6662.0009 με τίτλο “Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό ….,..€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
έτους 2023 με ποσό ….,..€   

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Άμμος (χύμα) Κυβικό 50 ….,.. ….,.. 
2 Χαλίκι (χύμα) Κυβικό 50 ….,.. ….,.. 
3 Τσιμέντο μαύρο Σακί 50 

κιλών 
100 ….,.. ….,.. 

4 Έτοιμο ασφαλτικό 
επισκευαστικό μίγμα 

Παλέτα 50 
σακιών 30  
κιλών έκαστο 

3  ….,.. ….,.. 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  ….,.. 
ΦΠΑ 24% ….,.. 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ ….,.. 
 

• Κ.Α. 30.6662.0016 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου 2022 
- 2023” έτους 2022 με ποσό ….,..€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με ποσό 
….,..€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Οικοδομικό πλέγμα 092 Τεμάχιο 450 ….,.. ….,.. 
2 Έτοιμο ασφαλτικό 

επισκευαστικό μίγμα 
Παλέτα 50 
σακιών 30  
κιλών έκαστο 

3 ….,.. ….,.. 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  ….,.. 
ΦΠΑ 24% ….,.. 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ ….,.. 
 

• Κ.Α 30.6662.0017 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό ……,…€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
έτους 2023 με ποσό …..,..€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 



ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 
€ 

ΦΠΑ € 

1 Άμμος Κυβικό 100 ….,.. ….,.. 
2 Χαλίκι  Κυβικό 100 ….,.. ….,.. 
3 Ασβέστης Σακί 20 κιλών 300 ….,.. ….,.. 
4 Τσιμέντο μαύρο Σακί 50 κιλών 200 ….,.. ….,.. 
5 Τσιμέντο λευκό Σακί 25 κιλών 20 ….,.. ….,.. 
6 

Τσιμεντόλιθοι 
Παλέτα των 105 

τεμαχίων 
10 

….,.. ….,.. 

7 Στεγανωτικό 
τσιμεντοκονίαμα 2 
συστατικών  

Συσκευασία 33 
κιλών 

5 
….,.. ….,.. 

8 Τούβλα Παλέτα 440 
τεμαχίων 

1 ….,.. ….,.. 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  ….,.. 
ΦΠΑ 24% ….,.. 

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ ….,.. 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή της 
ποσότητας κάθε είδους. Οι ποσότητες δε της προμήθειας που αναφέρονται είναι 
ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, έως 
το όριο του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.  
 
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί:  
α) οι αποφάσεις με αρ. πρωτ.  618-621/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011446355, ΑΔΑ: ΩΣΡΥΩΕΔ-
ΥΩ8, ΩΜΓ5ΩΕΔ-1Κ2, 9ΣΕΙΩΕΔ-ΣΩΖ, Ψ7ΜΥΩΕΔ-95Μ αντίστοιχα) για την ανάληψη 
υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023 και έλαβε α/α 1,1,5 & 2 καταχώρησης, 
αντίστοιχα στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 
Κέας.  
β) η υπ’ αριθμ. 5308/17.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ34ΜΩΕΔ-601) βεβαίωση Π.Ο.Υ. Δήμου Κέας για 
την πραγματοποίηση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης σε ό, τι αφορά στην προμήθεια των 
οικοδομικών υλικών. 

 
 

Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης 

 
3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται 
από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι .............................ή μέχρι της 
εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 
3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.  
 
 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  
 
4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί 
κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 
4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει 
αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, 
σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της.  
4.3. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
4.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
4.5. 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. 
4.6. 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. 
4.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
4.8. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος 
ορίζει ως εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική 
επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η 
προμήθεια. 
4.9. 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. 
4.10. 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 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.  
 

Άρθρο 5 
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ 24%. 
 
5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της 
Διακήρυξης και συγκεκριμένα:  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο Δήμο, να επισυνάπτει τα 
αντίστοιχα δελτία αποστολής – παράδοσης των υλικών, υπογεγραμμένα από τον 
παραλαβόντα υπάλληλο του Δήμου Κέας. Τα δελτία αποστολής θα πρέπει να φέρουν 
ημ/νια και τόπο παράδοσης και να αναφέρουν το υλικό, την ποσότητα και τον αριθμό της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
Οι τιμές τιμολόγησης θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του 
αναδόχου.  
 
5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο 
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
των  συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και 
λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  κρατήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
20%. 
 
5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
 
5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της 
αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του 
θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την 
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 
περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο 
ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους 
υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης 



υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται 
υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.  
 
 

Άρθρο 6 
Αναπροσαρμογή τιμής 

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

Άρθρο 7 
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  
 
7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο , τρόπο και τόπο  που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης και στο άρθρο 7 της οικείας μελέτης.  
Συγκεκριμένα: 
Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε 
συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα 
γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία. Η προμήθεια θα γίνεται 
τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με fax, με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη συνολικά ή τμηματικά 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.  
 
Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως 
έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.   
 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, 
τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας 
ελέγχου από τον Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.   
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. 
της Διακήρυξης  
 
7.3. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.3 της 
Διακήρυξης και το άρθρο 5 της οικείας μελέτης.  
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (παρ. 11 εδ. β 
του άρθρου 221 του Ν.4412/16). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή 
παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό-
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με 
την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις 
επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 



αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από 
την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 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 που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.  
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  
 
7.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 8 
Υπεργολαβία 

 
8.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 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 Αναδόχου.  
 
8.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και 
σύμφωνα με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την 
επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  
οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε 



από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  
 
8.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με 
τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, 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 ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της 
Διακήρυξης. 
 

 
Άρθρο 9 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 
 
9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους 
που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον 
Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι 
κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 
 
9.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και 
εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης. 
 
 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
10.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης. 
Ειδικότερα, 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. 
 
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. Στις συμβάσεις του προηγούμενου 
εδαφίου εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη 
γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του 
ν.4412/2016. 
 
 

Άρθρο 11 
Ανωτέρα Βία 

 
11.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας.  
11.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 
σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που 
επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη 
κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 
 

 
Άρθρο 12 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 
 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και 
ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και 
εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση.  
 

Άρθρο 13 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της 
Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 
 

Άρθρο 14 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο 
που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της 
Σύμβασης.   



 
14.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης , 5.2. (Κήρυξη οικονομικού 
φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών 
υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και 
υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  
 
14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την 
ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.  
 
 

Άρθρο 15 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ 

 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
 
 

…………………… 
ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ 

………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ιουλίδα Κέας, …/../2022 
Αριθ. πρωτ..................... 

 
 
Δημόσια Σύμβαση προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Δήμου Κέας για το έτος 2022-

2023 
CPV  44114100-3 

 
Στην Ιουλίδα Κέας, σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 
 



1. ο  Δήμος Κέας, που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) 090116331, ΔΟΥ Κορωπίου και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
1007.Ε86301.00048, νομίμως εκπροσωπούμενος από τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  δυνάμει του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (στο εξής η «Αναθέτουσα 
Αρχή»)   
 
2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό 
πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 
εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., 
νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... 
(στο εξής ο «Ανάδοχος»)   
 
Έχοντας υπόψη: 
1. την υπ΄ αριθμ …./...10.2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 
που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας. 
2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον 
Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον 
Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 
3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την 
έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016  
4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 
περιπτ. 42 του Ν.4412/2016: 
-η υπ’ αριθ. …./...10.2022 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της 
-η υπ’ αριθ. 5246/13.10.2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 
-η προσφορά του Αναδόχου 
5. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:  
α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ 
χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ 
ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ: 

• Έτοιμο Σκυρόδεμα 
 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών για: 
✓ τη συντήρηση και επισκευή της δημοτικής οδοποιίας  και κοινόχρηστων χώρων  
✓ τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών κτισμάτων,  
✓ την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης  του 

Δήμου Κέας και λοιπές αναγκαίες εργασίες που διασφαλίζουν την ασφαλή 
κυκλοφορία πολίτων την αισθητική και τη λειτουργικότητα κοινωφελών χώρων και 
υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Κέας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 75 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Δήμου Κέας. 



σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς 
του αναδόχου): 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΑΞΙΑ 
ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

(€) 
1 Σκυρόδεμα 

έτοιμο  
Κυβικό 500 125,00 62.500,00 

  

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  62.500,00   

ΦΠΑ 24% 15.000,00   

Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 77.500,00   

Συνολική προσφερόμενη αξία πλέον ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

Συνολική προσφερόμενη δαπάνη συμπ. ΦΠΑ  

 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Όλα τα υλικά της παρούσας θα είναι κατασκευής γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως 
κυκλοφορούντα στην ελληνική αγορά και θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE, θα πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και εκτέλεση των 
εργασιών για τις οποίες προορίζονται, αλλά και χαρακτηριστικών τέτοιων που να 
εξασφαλίζουν την εύκολη, άνετη και ορθή χρήση τους από το Συνεργείο του Δήμο, από το 
οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται 
από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
 
Ειδικότερα: 
Έτοιμο Σκυρόδεμα: Τύπου C16/20, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΦΕΚ 315/Β’/1997) και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2001 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή 
όλης της ποσότητας μιας ομάδας. Οι ποσότητες δε της προμήθειας που αναφέρονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα προκύψουν, έως το όριο του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.  
 
Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για 
το Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας. 
 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα 
της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κέας. Η συνολική δαπάνη 
της σύμβασης, προϋπολογίζεται στο ποσό των ………………………………… ευρώ (…………..,……€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις 
δεσμευμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, που έχουν 
ως εξής:  



• Κ.Α. 25.6662.0009 με τίτλο “Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 0,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
έτους 2023 με ποσό ….,..€   

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο Κυβικό 60 ….,.. ….,.. 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  ….,.. 

ΦΠΑ 24% ….,.. 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ ….,.. 

 

• Κ.Α. 30.6662.0016 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου 2022 
- 2023” έτους 2022 με ποσό ….,..€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023 με ποσό 
….,..€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο Κυβικό 370 ….,.. ….,.. 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  ….,.. 

ΦΠΑ 24% ….,.. 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ ….,.. 

 

• Κ.Α 30.6662.0017 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 2022 - 2023” έτους 2022 με ποσό 0,00€ και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
έτους 2023 με ποσό …..,..€  

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ € 

1 Σκυρόδεμα έτοιμο Κυβικό 70 ….,.. ….,.. 
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ  ….,.. 

ΦΠΑ 24% ….,.. 
Συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ ….,.. 

 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή της 
ποσότητας κάθε είδους. Οι ποσότητες δε της προμήθειας που αναφέρονται είναι 
ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, έως 
το όριο του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.  
 
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί:  
α) οι αποφάσεις με αρ. πρωτ.  618-621/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011446355, ΑΔΑ: ΩΣΡΥΩΕΔ-
ΥΩ8, ΩΜΓ5ΩΕΔ-1Κ2, 9ΣΕΙΩΕΔ-ΣΩΖ, Ψ7ΜΥΩΕΔ-95Μ αντίστοιχα) για την ανάληψη 
υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023 και έλαβε α/α 1,1,5 & 2 καταχώρησης, 
αντίστοιχα στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 
Κέας.  
β) η υπ’ αριθμ. 5308/17.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ34ΜΩΕΔ-601) βεβαίωση Π.Ο.Υ. Δήμου Κέας για 
την πραγματοποίηση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης σε ό, τι αφορά στην προμήθεια των 
οικοδομικών υλικών. 

 
 

Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης 



 
3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται 
από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι .............................ή μέχρι της 
εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 
3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.  
 
 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  
 
4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί 
κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 
4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει 
αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, 
σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της.  
4.3. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
4.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
4.5. 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. 
4.6. 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. 
4.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
4.8. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος 
ορίζει ως εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική 
επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η 
προμήθεια. 
4.9. 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. 



4.10. 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 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.  
 

Άρθρο 5 
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ 24%. 
 
5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της 
Διακήρυξης και συγκεκριμένα:  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο Δήμο, να επισυνάπτει τα 
αντίστοιχα δελτία αποστολής – παράδοσης των υλικών, υπογεγραμμένα από τον 
παραλαβόντα υπάλληλο του Δήμου Κέας. Τα δελτία αποστολής θα πρέπει να φέρουν 
ημ/νια και τόπο παράδοσης και να αναφέρουν το υλικό, την ποσότητα και τον αριθμό της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Ειδικότερα κατά την υποβολή των τιμολογίων που αφορούν στην προμήθεια 
σκυροδέματος, ο ανάδοχος υποχρεούται -πλην των αντίστοιχων δελτίων αποστολής με τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, να προσκομίζει και το αντίστοιχο ζυγολόγιο. Στα 
ζυγολόγια, η ημερομηνία των οποίων θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή των δελτίων 
αποστολής, θα πρέπει να αναφέρεται επίσης ο αριθμός του οχήματος φόρτωσης και η ώρα 
φόρτωσης, το απόβαρο, το μικτό και το καθαρό βάρος σε κιλά.     
 
Οι τιμές τιμολόγησης θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του 
αναδόχου.  
 
5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο 
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
των  συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και 
λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  κρατήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 



εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
20%. 
 
5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
 
5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της 
αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του 
θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την 
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 
περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο 
ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους 
υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται 
υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.  
 
 

Άρθρο 6 
Αναπροσαρμογή τιμής 

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

Άρθρο 7 
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  
 
7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο , τρόπο και τόπο  που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης και στο άρθρο 7 της οικείας μελέτης.  
Συγκεκριμένα: 
Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε 
συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα 
γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία. Η προμήθεια θα γίνεται 
τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με fax, με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη συνολικά ή τμηματικά 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.  
 
Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως 
έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.   
 



H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, 
τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας 
ελέγχου από τον Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.   
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. 
της Διακήρυξης  
 
7.3. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.3 της 
Διακήρυξης και το άρθρο 5 της οικείας μελέτης.  
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (παρ. 11 εδ. β 
του άρθρου 221 του Ν.4412/16). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή 
παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό-
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με 
την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις 
επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από 
την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 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 που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.  
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  
 
7.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8 
Υπεργολαβία 



 
8.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 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 Αναδόχου.  
 
8.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και 
σύμφωνα με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την 
επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  
οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  
 
8.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με 
τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, 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 ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της 
Διακήρυξης. 
 

 
Άρθρο 9 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 
 
9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους 
που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον 
Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι 
κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 
 
9.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και 
εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης. 
 
 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 



10.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης. 
Ειδικότερα, 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. 
 
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. Στις συμβάσεις του προηγούμενου 
εδαφίου εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη 
γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του 
ν.4412/2016. 
 
 

Άρθρο 11 
Ανωτέρα Βία 

 
11.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας.  
11.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 
σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που 
επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη 
κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 
 

 
Άρθρο 12 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 



 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και 
ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και 
εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 
Άρθρο 13 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της 
Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 
 

Άρθρο 14 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο 
που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της 
Σύμβασης.   
 
14.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης , 5.2. (Κήρυξη οικονομικού 
φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών 
υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και 
υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  
 
14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την 
ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.  
 
 

Άρθρο 15 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ 

 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
 
 

…………………… 
ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ 

………………………………. 
ΚΕΑ, ….10.2022 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 



Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
-την εισήγηση του Προέδρου, 
-τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας»,  
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του 
άρθρου 117, 
- την με αριθμό 5246/13.10.2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, για την προμήθεια με τίτλο, “Προμήθεια Οικοδομικών 
Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022 - 2023”, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών 
Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023», προϋπολογισμού 109.693,12 ευρώ (συμπ. 
ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 5246/13.10.2022 μελέτη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας. 
 
Β.  Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του 
Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
 
Γ. Καθορίζει τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022-
2023» σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 5246/13.10.2022 μελέτης του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 
 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 182/2022 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση για τον καθορισμό του ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής : 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, ο κατά την παράγραφο 3 του 
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 
παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 



απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 
Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 
Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) 
και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄),  
του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 
του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του 
Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το 
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο 
που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται 
αποκλειστικά:  
α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των 
υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,  
β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων 
χώρων, καθώς και  
γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή 
είναι συναφής με αυτές.  
Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την 
είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την 
κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων, απαγορεύεται. 
Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος 
καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την 
χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ 
αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να 
καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος. 
Σύμφωνα επίσης με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, το ενιαίο ανταποδοτικό 
τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε 
ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί 
του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία 
χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει 
ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους 
στο προσήκον ύψος. 
Με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση του δια του άρθρου 
222 του Ν.4555/18 και του άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από την 
καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία 
διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη 
τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν 
ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της 
ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). 
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του 
ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο 
απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. 
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022) , τις 
διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του άρθρου 64 του 



Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των συντελεστών 
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε 
«στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού του 
συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την αντιμετώπιση των δαπανών 
παροχής  υπηρεσιών καθαριότητας  και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και 
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες  στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, την υπ΄ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), 
καθώς και τον καθορισμό των ειδικών ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μείωση ή 
πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών. 
Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός 
των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που 
αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2023 και σε συνάρτηση με το κόστος 
παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής 
των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να : 

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

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

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

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας: 
I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2021 
Για το έτος 2021, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 496.780,00 €.  

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 351.086,62 € 
• ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού: 3.419,20€ 
• ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 
6.343.36€ 
• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 
 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 96.806,90€ 
• ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 1.270,62 
€  
• ΚΑΕ 3211: Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ): 724,64€ 
• KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό 
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 10.775,37€ 
• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό Υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 
2020: 26.353,29€ 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
292.714,91€. 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 160.666,44€ 
• ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού: 1.485,80€ 



• ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 
385,33€ 
• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 
 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 91.448,59 € 
• ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 
1.191,03€  
• KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό 
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 10.775,37€ 
• ΚΑΕ 3211: Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ): 409,06€ 
• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 
2021: 26.353,29€ 

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2022 
1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, εισπράχθηκε ποσό συνολικού 
ύψους  403.668,89 €.   

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 159.280,10€ 
• ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού: 936,70€ 
• ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 
1.619,21€ 
• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 
 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 118.336,98€ 
• ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 
1.833,63€  

• ΚΑΕ 3211: Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ): 448,67€ 
• ΚΑΕ 3218: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 58,63€ 
• KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό 
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 12.001,36€ 
• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 
2021: 109.153,62€ 

2. Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 
συνολικού ύψους 197.256,11 € 

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022 το σύνολο των εσόδων του Δήμου 
για την υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 
600.925,00€ 

II. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των 
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 
 

1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2021 
1. Για το έτος 2021 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 387.626,38€.  
Σημείωση: Από το σύνολο των δαπανών της υπηρεσίας 20 υποκατηγορία 7 
(επενδυτικές  δαπάνες) ύψους 35.330,48€, λαμβάνονται υπόψη για την 
ισοσκέλιση δαπάνες ύψους 21.068,00€, καθώς μέρος των δαπανών ύψους 
14.262,48€ πληρώθηκε από χρηματοδοτήσεις. 
2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, οι δαπάνες που αφορούσαν 

την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό 
συνολικού ύψους 176.148,99€.  



2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2022 
1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, οι δαπάνες που αφορούσαν 

την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού 
ύψους 233.976,37€. 

2. Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2022  
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των  231.798,63 €  

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022 το σύνολο των δαπανών του 
Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 465.775,00€. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό έτος 
2022, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των  600.925,00 €, δεν ισοσκελίζουν 
με το σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των  
465.775,00 €, δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο ύψους 135.150,00€, το οποίο θα 
μεταφερθεί στην οικονομική χρήση του 2023 σε ΚΑΕ 5113 και θα χρησιμοποιηθεί για 
την κάλυψη των αυξημένων δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού. 
 

III. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2023 
1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 1 του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του 
άρθρου 185 του Ν.4555/18, οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που 
καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς 
συντελεστές. 
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, γ) ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας. 
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει 
ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες 
κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της 
επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων 
ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος 
χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον 
οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού. 
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί 
πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας. 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν  93/2021 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ:6ΧΒΑΩΕΔ-ΟΛΡ), τα τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού για το έτος 2022, είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως: 
 

Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  

Οικιακή χρήση 0,90€ / τμ 
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 0,50€ / τμ 
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 1,70€ / τμ 

 

Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των 



τ.μ. που κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η 
πρόβλεψη των εσόδων για το 2023 έχει ως ακολούθως : 

Κατηγορία χρήσης Τ.Μ. 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

Τ.Μ. 
Προβλεπόμενα 

Έσοδα 

Οικιακή χρήση 390.676 0,90€ 351.608,00€ 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 86.560 1,70€ 147.152,00€ 

Σύνολο 498.760,00€ 

 
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ακίνητα με κοινωφελή, μη 
κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση και επομένως δεν αναμένεται η συμμετοχή του 
συντελεστή αυτού στη διαμόρφωση των εσόδων. 
Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 
2023, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 672.144,11€ 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 378.760,00€ 
• ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού: 3.000,00€ 
• ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 7.500,00€ 
• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 120.000,00€ 
• ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 2.000,00€  
• ΚΑΕ 3211: Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 13.542,92€ 
• ΚΑΕ 3218: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ) : 764,49€ 
• KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό 

(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 11.426,70€ 
• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρ. Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

2022: 135.150,00€ 
2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, 
κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που 
αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού και 
απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας 
καθαριότητας: 

Κ.Α.Δ. Περιγραφή Κωδικού Προβλεπόμενες Δαπάνες 

20.60 Μισθοδοσία 267.732,00€ 

20.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων   23.400,00€ 

20.62 Παροχή υπηρεσίας 175.500,00€ 

20.63 Φόροι – τέλη          500,00€ 

20.64 Διάφορα έξοδα     9.000,00€ 

20.66 Προμήθεια Αναλωσίμων  78.258,31€ 

20.67 Υποχρεωτικές Εισφορές  15.000,00€ 



20.71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων  52.603,92€ 

20.81 Υποχρεώσεις ΠΟΕ   37.240,00€   

20.85 
Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων         12.909,88€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 672.144,11€ 

 
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 
672.144,11€ 

Συμπεράσματα: 
Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό 
έτος 2023, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 672.144,11€ ισοσκελίζουν 
με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο 
ύψος των 672.144,11€ μη δημιουργώντας ανάγκη αναπροσαρμογής των 
καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας.  
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα 
κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της 
Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.  
Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό 
συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ 
αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο 
των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις 
οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να 
τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση 
των δαπανών με τα έσοδα. 
 
Εισηγούμαστε τη διατήρηση  των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 ως εξής: 

 Κ α τ η γ ορ ί ε ς  Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  

Οικιακή χρήση 0,90 € / τμ 
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 0,50 € / τμ 
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 1,70 € / τμ 

 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ) 

 

 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για τη διατήρηση των συντελεστών του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 ως εξής : 

 

Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  

Οικιακή χρήση 0,90 € / τμ 



Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 0,50 € / τμ 
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 1,70 € / τμ 

  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 183/2022 

 
ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση  για τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και 
αποχέτευσης για το έτος 2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής : 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, ο κατά την παράγραφο 3 του 
άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 
παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

Για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης 
λαμβάνονται υπόψη: 

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

Τα οριζόμενα στην 49039/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022) , τις διατάξεις του 
άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 
4172/13 (Α΄167) και τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014). 

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

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

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

• μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 



ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση 
της αρχής της ανταποδοτικότητας, 

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

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας: 
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  
• Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2021. 

• Για το έτος 2021, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 593.263,51€.   
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
13.499,63€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
68.708,61€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 900,00€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
15.594,22€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
14.734,22€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 141.844,89€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.773,98€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 44.993,16€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.448,73€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2020), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
265.766,07€ 

• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, εισπράχθηκε ποσό συνολικού 
ύψους 460.636,15€ 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
7.650,00€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 600,00€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
10.179,83€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
125.551,62€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
17.590,57€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 28.853,73€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
4.444,33€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2020), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
265.766,07€ 

• Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2022 
• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, εισπράχθηκε ποσό συνολικού 

ύψους 474.481,58 € 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
3.600,00€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10,06€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 600,00€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
8.111,59€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
17.134,56€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 



121.577,80€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
17.439,41€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 32.437,58€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  
5.041,45€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2021), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
268.529,13€ 

• Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 
συνολικού ύψους 86.565,42€ 

• Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022 το σύνολο των εσόδων του Δήμου 
για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά 
στο ποσό των 561.047,00€. 

• Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των 
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 
• Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2021 

• Για το σύνολο του έτους 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία 
ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 324.734,38 
€.  

• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, οι δαπάνες που αφορούσαν την 
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 
157.853,25€ 

• Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2022 
• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, οι δαπάνες που αφορούσαν την 

υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 
139.433,46€.  

• Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2022 
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 186.444,54 € €. 

• Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022 το σύνολο των δαπανών του Δήμου 
για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει 
συνολικά στο ποσό των 325.878,00€ 

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2022, αναμένεται 
να ξεπεράσουν το σύνολο των δαπανών που προβλέπεται πως θα πραγματοποιηθούν 
κατά 235.169,00€. Το ποσό αυτό, θα μεταφερθεί σαν χρηματικό υπόλοιπο, στον 
κωδικό 5113 του Π/Υ του 2023.   

• Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2023 
• Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης 

οικονομικού έτους 2023. 
 
Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2023, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές χρεώσεις, 
που παρατίθενται στην υπ’ αρίθμ. 94/2021 (ΑΔΑ:6ΛΥ3ΩΕΔ-ΒΙΟ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  που καθόριζε το ύψος των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης 
και αποχέτευσης του Δήμου Κέας για το 2022, όπως παρατίθενται παρακάτω: 
Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει: 
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300€, με την υποχρέωση του Δήμου να 



παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον 
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή. 
Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των 
ζώων τους, από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας 
παροχής δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους. 
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης 
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη 
εξόφληση των τελών ύδρευσης. 
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300€. 
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600€. 
Πάγιο ύδρευσης 
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12€ ετησίως, πέραν των 
μετρητών της περιοχής της Κάτω Μεριάς, λόγω μη σταθερής υδροδότησης. 
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών 
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για 
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου. 
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή 
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από 
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την 
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%). 
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών 
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, 
Οτζιάς κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά 
το κόστος προμήθειας υδρομετρητή) 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι: 
α) Οικιακή χρήση. 
β) Επαγγελματική χρήση. 
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο. 
ΙΟΥΛΙΔΑ 
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 
 51 - 100 κυβ. 1,07 € 
 101 - 150 κυβ. 1,94 € 
 151 - 200 κυβ. 2,94 € 
 201 και άνω 8,00 € 
Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 
 51 - 100 κυβ. 1,46 € 
 101 - 200 κυβ. 1,75 € 
 201 και άνω 2,00 € 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 € 
 51 - 100 κυβ. 0,68 € 
 101 - 150 κυβ. 1,45 € 
 151 - 200 κυβ. 2,90 € 
 201 και άνω 8,00 € 
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 
 51 - 100 κυβ. 1,46 € 



 101 - 200 κυβ. 1,75 € 
 201 και άνω 2,00 € 
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ 
α) Οικιακή χρήση. 
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την 
κτηνοτροφία. 
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 
 51 - 100 κυβ. 1,07 € 
 101 - 150 κυβ. 1,94 € 
 151 - 200 κυβ. 2,90 € 
 201 και άνω 8,00 € 
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 
 51 - 100 κυβ. 1,46 € 
 101 - 200 κυβ. 1,75 € 
 201 και άνω 2,00 € 
Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο. 
• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης. 
• Οικισμός Κορησσίας: 
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 
γ. Οικίες: 5 €/μ2 
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 
γ. Οικίες: 5 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης: 
• Οικισμός Ιουλίδας: 5 € 
• Οικισμός Κορησσίας: 10 € 
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 10 € 
Γ. Τέλος Αποχέτευσης: 
• Οικισμός Ιουλίδας: 0 € 
• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη 
κλίμακα. 
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες 
δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης 
να δοθεί έκπτωση 10 %. 

 
Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023  

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0321 Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο   6.000,00€   

0322 Τέλος ύδρευσης και πάγιο ύδρευσης  63.000,00€ 

0323 Τέλος επαναφοράς υδροληψίας    600,00€      

0324 Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού  11.500,00€ 

0341 Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 
αποχέτευσης - Τέλος αποχέτευσης - Πάγιο αποχέτευσης 

 15.000,00€    



2112 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης - Τακτικά έσοδα 
ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης 

138.000,00€ 

2114 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης - Τακτικά 
έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης 

 20.000,00€ 

3212 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ύδρευση 264.899,65€ 

3214 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποχέτευση   26.735,24€   

5113 
Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022 υπηρεσίας 
ύδρευσης και αποχέτευσης  235.169,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 780.903,89 € 

 
Σημείωση: 
Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος 2023, 
προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων των ετών 2021 και 2022. Η πρόβλεψη 
των κωδικών 3212 και 3214, αφορά την πρόβλεψη είσπραξης των τελών και 
δικαιωμάτων ΠΟΕ ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν στο 2023. Το 
αναγραφόμενο ποσό, προκύπτει από τη διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων 
ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2022 με την πρόβλεψη μη είσπραξης (25.85). 
Συνεπώς, η πραγματική πρόβλεψη είσπραξης από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης 
που θα επαναβεβαιωθούν, θα είναι 291.634,89€ – 235.012,03€ = 56.622,86€.   
• Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν 
πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως 
αναλύονται ακολούθως: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

60 Μισθοδοσία  92.908,00€ 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  21.982,82€ 

62 Παροχή υπηρεσίας 230.152,00€ 

64 Διάφορα έξοδα   5.500,00€ 

66 Προμήθεια αναλώσιμων  64.481,04€ 

71 Προμήθεια παγίων 104.000,00€ 

81 Υποχρεώσεις ΠΟΕ  26.868,00€ 

85 Πρόβλεψη μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

235.012,03€ 

ΣΥΝΟΛΟ 780.903,89€ 

 
Συμπεράσματα:  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 49039/2022 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού 
Έτους 2022», τα έσοδα του έτους 2023, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 
780.903,89€ εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της 



ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2023 οι οποίες 
προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 780.903,89€. 
Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης για το οικονομικό 
έτος 2023, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα της ανταποδοτικής 
υπηρεσίας με τις προβλεπόμενες δαπάνες. 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα 
κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της 
Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.  
Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό 
συντελεστή τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική 
πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και 
δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το τέλος, και οι 
οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε τη διατήρηση των τελών ύδρευσης και 
αποχέτευσης ως έχουν για το έτος 2023 και οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:  
Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει: 
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να 
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον 
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή. 
Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των 
ζώων τους, από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας 
παροχής δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους. 
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης 
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη 
εξόφληση των τελών ύδρευσης. 
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €. 
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €. 
Πάγιο ύδρευσης 
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν των 
μετρητών της περιοχής της Κάτω Μεριάς, λόγω μη σταθερής υδροδότησης. 
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών 
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για 
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου. 
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή 
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από 
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την 
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%). 
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών 
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς 
κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το 
κόστος προμήθειας υδρομετρητή) 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 



Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι: 
α) Οικιακή χρήση. 
β) Επαγγελματική χρήση. 
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο. 
ΙΟΥΛΙΔΑ 
Α. Οικιακή Χρήση. Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 
 51 - 100 κυβ. 1,07 € 
 101 - 150 κυβ. 1,94 € 
 151 - 200 κυβ. 2,94 € 
 201 και άνω 8,00 € 
Β. Επαγγελματική Χρήση που συμπεριλαμβάνει και την κτηνοτροφία. 
Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 
 51 - 100 κυβ. 1,46 € 
 101 - 200 κυβ. 1,75 € 
 201 και άνω 2,00 € 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 € 
 51 - 100 κυβ. 0,68 € 
 101 - 150 κυβ. 1,45 € 
 151 - 200 κυβ. 2,90 € 
 201 και άνω 8,00 € 
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 
 51 - 100 κυβ. 1,46 € 
 101 - 200 κυβ. 1,75 € 
 201 και άνω 2,00 € 
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ 
α) Οικιακή χρήση. 
β) Επαγγελματική χρήση που συμπεριλαμβάνει και την κτηνοτροφία. 
Α. Οικιακή Χρήση. Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 
 51 - 100 κυβ. 1,07 € 
 101 - 150 κυβ. 1,94 € 
 151 - 200 κυβ. 2,90 € 
 201 και άνω 8,00 € 
Β. Επαγγελματική Χρήση. Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 
 51 - 100 κυβ. 1,46 € 
 101 - 200 κυβ. 1,75 € 
 201 και άνω 2,00 € 
Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο. 

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης. 

• Οικισμός Κορησσίας: 
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 
γ. Οικίες: 5 €/μ2 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 



α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 
γ. Οικίες: 5 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης: 

• Οικισμός Ιουλίδας: 5 € 
• Οικισμός Κορησσίας: 10 € 
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 10 € 

Γ. Τέλος Αποχέτευσης: 
• Οικισμός Ιουλίδας: 0 € 
• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη 

κλίμακα. 
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες 
δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να 
δοθεί έκπτωση 10 %. 
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη 

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ) 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση των 
συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2023 ως 
εξής: 
 
Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει: 
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να 
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον 
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή. 
Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των 
ζώων τους, από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας 
παροχής δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους. 
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης 
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη 
εξόφληση των τελών ύδρευσης. 
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €. 
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €. 
Πάγιο ύδρευσης 
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν των 
μετρητών της περιοχής της Κάτω Μεριάς, λόγω μη σταθερής υδροδότησης. 
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών 
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για 
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου. 
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή 



Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από 
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την 
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%). 
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών 
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς 
κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το 
κόστος προμήθειας υδρομετρητή) 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι: 
α) Οικιακή χρήση. 
β) Επαγγελματική χρήση. 
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο. 
 
ΙΟΥΛΙΔΑ 
Α. Οικιακή Χρήση. Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 
 51 - 100 κυβ. 1,07 € 
 101 - 150 κυβ. 1,94 € 
 151 - 200 κυβ. 2,94 € 
 201 και άνω 8,00 € 
Β. Επαγγελματική Χρήση που συμπεριλαμβάνει και την κτηνοτροφία. 
Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 
 51 - 100 κυβ. 1,46 € 
 101 - 200 κυβ. 1,75 € 
 201 και άνω 2,00 € 
 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 € 
 51 - 100 κυβ. 0,68 € 
 101 - 150 κυβ. 1,45 € 
 151 - 200 κυβ. 2,90 € 
 201 και άνω 8,00 € 
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 
 51 - 100 κυβ. 1,46 € 
 101 - 200 κυβ. 1,75 € 
 201 και άνω 2,00 € 
 
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ 
α) Οικιακή χρήση. 
β) Επαγγελματική χρήση που συμπεριλαμβάνει και την κτηνοτροφία. 
Α. Οικιακή Χρήση. Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 
 51 - 100 κυβ. 1,07 € 
 101 - 150 κυβ. 1,94 € 
 151 - 200 κυβ. 2,90 € 
 201 και άνω 8,00 € 
Β. Επαγγελματική Χρήση. Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 



Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 
 51 - 100 κυβ. 1,46 € 
 101 - 200 κυβ. 1,75 € 
 201 και άνω 2,00 € 
 
Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο. 

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης. 
• Οικισμός Κορησσίας: 

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 
γ. Οικίες: 5 €/μ2 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 
γ. Οικίες: 5 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης: 

• Οικισμός Ιουλίδας: 5 € 

• Οικισμός Κορησσίας: 10 € 
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 10 € 

Γ. Τέλος Αποχέτευσης: 
• Οικισμός Ιουλίδας: 0 € 

• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη 

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

  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 184/2022 

 
 ΘΕΜΑ 8ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου 

για το έτος 2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής : 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή 
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 
Επίσης σύμφωνα με την περ ιθ), παρ 1 άρθ 72 του Ν 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς 
των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ 225). 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Α. Ν.582/68, τα έσοδα των δήμων από τα 
κοιμητήρια είναι “δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν γένει 
λειτουργίας αυτών”. 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/69,(ΦΕΚ 212 Α΄) σχετικά με τη χρήση 



δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, αναφέρεται ότι μπορούν να επιβάλλονται τέλη τα 
οποία εισπράττονται με βεβαιωτικούς καταλόγους. 
Στο Δήμο Κέας τα τέλη και δικαιώματα δημοτικού νεκροταφείου καθορίστηκαν σύμφωνα 
με την υπ' αριθμό 179/2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΖΙΩΕΔ-ΤΥ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Κέας  για το έτος 2022 ως εξής: 
 

Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα πέντε 
(35,00€) 

Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα πέντε (15,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ δέκα (10,00€) 
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη 

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

(35,00€) 
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ εξήντα (60,00€) 
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 
Τέλος επισκευών-κατασκευών στα Δημοτικά Νεκροταφεία, ευρώ πενήντα (50,00€) 

 
Για τον καθορισμό του ύψους των τελών για το έτος 2023 λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι: 
    
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2021 
 
Για το έτος 2021 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 18.471,75€  
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 1.190,00€ 
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 13.824,77€ 
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 1109,34€ 
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 2.310,96€ 
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 36,68€ 
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 13.544,79€ 
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 630,00€ 
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10.507,60€ 
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 994,98€ 
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1.375,53€ 
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 36,68€ 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2022 
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 13.196,71€  
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 385,00€ 
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10.537,34€ 
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 1.024,63€ 
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1.199,27€ 
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 50,47€ 
 
Για την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού 
ύψους 
4.973,29€ 
Κατά συνέπεια για το έτος 2022 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και δικαιώματα 



χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 18.170,00€ 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2021 
 
Για το έτος 2021 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης Νεκροταφείου 
ήταν συνολικά: 15.084,37€  
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 12.585,45€  
ΚΑΕ 81: Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.): 2.498,92€ 
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά: 9.426.03€ 
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 6.927,11€ 
ΚΑΕ 8113: Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ): 2.498,92€ 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2022 
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022  οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 
υπηρεσιών χρήσης  Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 4.298.94€ 
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 4.298.94€ 
ΚΑΕ 81: Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) : 0,00€ 
   
Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να 
ανέλθουν στο ύψος των 8.511,00€ 
Κατά συνέπεια για το έτος 2022 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των  
12.809.94€ 
 
Τα προβλεπόμενα έσοδα με βάση τους ισχύοντες συντελεστές  για το έτος 2023 
διαμορφώνονται ως εξής:                                                          
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2023 

            Κ.Α.Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               ΠΟΣΟ 

             0412 Δικαίωμα ενταφιασμού     910,00€ 

             0413 Δικαίωμα ανανέωσης                      
(παράταση χρόνου ταφής) 

16.000,00€ 

             0415 Δικαίωμα φύλαξης οστών   1.400,00€ 

             0417 Τέλος επισκευών-κατασκευών      200,00€ 

          3219.0005 Έσοδα από Νεκροταφεία  9.765,12€ 

          3219.0009 Δικαίωμα φύλαξης οστών     772,79€ 

         ΣΥΝΟΛΟ  29.047,91€ 

             
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές όπως αυτοί έχουν 
διαμορφωθεί από την ως άνω απόφαση και καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει 
για την διατήρηση ή μη των συντελεστών για το έτος 2023: 
 

• Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα 
πέντε (35,00€) 

• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 
• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα πέντε (15,00€) και σε 



οστεοφυλάκιο ευρώ δέκα (10,00€) 

• Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€) 

• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα πέντε 
(35,00€) 

• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ εξήντα (60,00€) 
• Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 
• Τέλος επισκευών-κατασκευών στα Δημοτικά Νεκροταφεία, ευρώ πενήντα (50,00€) 

 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα 
κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της 
Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε τη διατήρηση των  τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού 
Nεκροταφείου για το έτος 2023. 
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν 

ΠΑΡΩΝ) 
 

Αποφασίζει τη διαμόρφωση των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού 

Nεκροταφείου για το οικονομικό έτος 2023 ως εξής: 

• Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα 
πέντε (35,00€) 

• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 

• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα πέντε (15,00€) και σε 
οστεοφυλάκιο ευρώ δέκα (10,00€) 

• Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€) 

• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα πέντε 
(35,00€) 

• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ εξήντα (60,00€) 

• Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 
• Τέλος επισκευών-κατασκευών στα Δημοτικά Νεκροταφεία, ευρώ πενήντα (50,00€) 

 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 185/2022 

 
 ΘΕΜΑ 9ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού 

Σφαγείου για το έτος 2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 



Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής : 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή 
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή 
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του 
δικαιώματος χρήσης δημοτικών σφαγείων όπως ορίζεται και στην παρ.3 του άρθρου 3 του 
Β.Δ 24/2-10/10/10/58. 
 
Με την 96/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΤΣΕΩΕΔ-ΚΦΤ) ορίστηκε το 
τέλος χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2022 ως εξής: 
Α) την διαμόρφωση των συντελεστών για το έτος 2022, ως εξής:  

α/α            Κατηγορίες Ζώων  
Όσοι έχουν Δραστηριότητα  
Χονδρικού Εμπορίου νωπού 

κρέατος  αιγοπροβάτων,  
χοιρινών και βοοειδών  

€/κεφαλή  

 Λοιπές κατηγορίες  
λιανικής πώλησης  

κρέατος, παραγωγοί 
και λοιποί  
€/κεφαλή  

       1.  Αμνοί, ερίφια     1,70               1,70  

 2.  Αίγες, πρόβατα      1,90               1,90  

 3.  Χοίροι γδαρτοί                         7,00               7,00  

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

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

 6.  Χοιρίδια (έως 25κ)                         3,00               3,00  

 7.  Βοοειδή- Μόσχοι                        20,00             20,00  

  
Β) για την κατηγορία 6. Χοιρίδια (έως 25κ), όταν σφάζονται πάνω από εκατό (100) 
τεμάχια/ζώα ανά ημέρα σφαγής να χορηγείται έκπτωση 0,2€ ανά χοιρίδιο στο τέλος 
σφαγής.  
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές όπως αυτοί έχουν 
διαμορφωθεί από την ως άνω απόφαση και καλείται η Οικονομική επιτροπή να εισηγηθεί 
για την διατήρηση ή μη των συντελεστών για το έτος 2023. 
 
Α) Συντελεστές  προηγούμενου έτους, ως κάτωθι: 
 

α/α            Κατηγορίες Ζώων  
Όσοι έχουν Δραστηριότητα  
Χονδρικού Εμπορίου νωπού 

κρέατος  αιγοπροβάτων,  
χοιρινών και βοοειδών  

€/κεφαλή  

 Λοιπές κατηγορίες  
λιανικής πώλησης  

κρέατος, παραγωγοί 
και λοιποί  
€/κεφαλή  

       1.  Αμνοί, ερίφια    1,70               1,70  



 2.  Αίγες, πρόβατα    1,90               1,90  

 3.  Χοίροι γδαρτοί                        7,00               7,00  

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

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

 6.  Χοιρίδια (έως 25κ)                         3,00               3,00  

 7.  Βοοειδή- Μόσχοι                       20,00             20,00  

  
Β) για την κατηγορία 6. Χοιρίδια (έως 25κ), όταν σφάζονται πάνω από εκατό (100) 
τεμάχια/ζώα ανά ημέρα σφαγής να χορηγείται έκπτωση 0,2€ ανά χοιρίδιο στο τέλος 
σφαγής.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως 

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

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 
Α) την διατήρηση των συντελεστών του προηγούμενου έτους για το έτος 2023 
Β) για την κατηγορία 6. Χοιρίδια (έως 25κ), όταν σφάζονται πάνω από εβδομήντα (70) 
τεμάχια/ζώα ανά ημέρα σφαγής να χορηγείται έκπτωση 0,2€ ανά χοιρίδιο στο τέλος 
σφαγής 
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν 

ΠΑΡΩΝ) 
 

 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για τα κάτωθι : 

Α) την διατήρηση των συντελεστών του προηγούμενου έτους για το έτος 2023, ως 

εξής: 

α/α           Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα 

Χονδρικού Εμπορίου νωπού 

κρέατος  αιγοπροβάτων, 

χοιρινών και βοοειδών 
€/κεφαλή 

 Λοιπές κατηγορίες 

λιανικής πώλησης 

κρέατος, παραγωγοί 

και λοιποί 
€/κεφαλή 

       1. Αμνοί, ερίφια  1,70              1,70 

 2. Αίγες, πρόβατα  1,90              1,90 

 3. Χοίροι γδαρτοί                      7,00              7,00 

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

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



 6. Χοιρίδια (έως 25κ)                      3,00              3,00 

 7. Βοοειδή- Μόσχοι                    20,00            20,00 

 

Β) για την κατηγορία 6. Χοιρίδια (έως 25κ), όταν σφάζονται πάνω από εβδομήντα 

(70) τεμάχια/ζώα ανά ημέρα σφαγής να χορηγείται έκπτωση 0,2€ ανά χοιρίδιο στο 

τέλος σφαγής. 
 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 186/2022 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Εισήγηση για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 
2023.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 
Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής : 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή 
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 
 
Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι : 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 11 ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 
του Ν.1080/80, η άδεια για χρήση κοινόχρηστου χώρου που θα χορηγηθεί για το 2022, 
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας χορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους, δηλαδή όλες οι χορηγούμενες άδειες θα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 
2023. 
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10, το δημοτικό συμβούλιο έχει 
την αρμοδιότητα να ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητας του, εκδίδοντας τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζονται, 
μεταξύ άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των κοινοχρήστων χώρων εντός της 
εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. Επίσης το άρθρο 13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 
του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, (ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α'), το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να 
προβεί στη λήψη απόφασης για επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τον 
προσδιορισμό του ύψους των τελών για το οικονομικό έτος 2022. 
 Το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του 
άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004, «Το τέλος 
ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο 
ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την 
οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή 
οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το 
τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό 
μέτρο». 
Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014, 
δύναται να αποφασίσει τη δυνατότητα καταβολής του αναλογούντος τέλους με τους 
ακόλουθους τρόπους: 
α) Καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν την 

παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφόμενου επ' αυτής του αριθμού του διπλοτύπου 
είσπραξης. 

 



β) Καταβολή ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση του υπολοίπου σε 2 ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις,  

χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ως ακολούθως:  
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής 
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής  
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων 
προθεσμιών, αναγραφόμενης επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης  
που αντιστοιχεί στο ποσό που  καταβλήθηκε προ της χορήγησής  της, 
του αριθμού των δόσεων που  απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής 
τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται 
αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη 
χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις 
δεν επιστρέφονται 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 
του ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων 
χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της 
παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το 
αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε 
βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση 
της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό 
μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για 
τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση. Η αυθαίρετη χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από 
διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του 
χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα 
που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται, 
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον 
ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε 
κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την 
αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα 
που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. 
Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από 
συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση 
συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε 
ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που 
τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο 
για τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση 
του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν 
εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα 
αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να 
καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και 
Κοινοτήτων. Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη 
παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) 
µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού 
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα 
αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού 
διαστήματος αυτού».  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του 
από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: 



«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω 
χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη 
χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή 
δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η 
διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και 
το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της 
εκδήλωσης.».  
Με την υπ'αριθμ. 97/2021 (ΑΔΑ:64ΠΤΩΕΔ-Η17) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
καθορίστηκαν οι περιοχές των κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν, τα 
τέλη αυτών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, πάγκων 
οπωροπωλείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη κλπ, καθώς και ο 
καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της αδείας για το έτος 2022 ως εξής: 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ  
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-ΟΤΖΙΑ 
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών 
Κορησσίας και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΤΖΙΑ 
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς  ποσού 17,00€ ανά 
τ.μ/ετησίως 
   
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ  
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Κάτω Μεριά ως εξής: 
  
Στεγασμένοι χώροι:  Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 8,00€ ανά τ.μ/ετησίως 
 
Μη στεγασμένοι χώροι: Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 6,50€ ανά τ.μ/ετησίως 
 
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως 
 
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού 
4,00€/τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή 
δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. 
 
Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε 
μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης  αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού 
διπλοτύπου είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του 
Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον 
υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2022, ως ακολούθως:  
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής 
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής 
καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την 
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη 
και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων προστίμων. 
Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. 



 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 
του ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων 
χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της 
παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το 
αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε 
βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση 
της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο 
ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους 
οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από 
διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του 
χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα που 
έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται, 
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον 
ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε 
άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη 
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν 
τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο 
παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από 
συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση συνδροµή 
των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική 
έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα 
αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για 
τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του 
δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί 
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα 
κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το 
Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων. Αν µετά την αφαίρεση 
των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό 
διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο 
ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού».  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του 
από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: 
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω 
χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη 
χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή 
δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η 
διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και 
το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της 
εκδήλωσης.».  
Καθορίζεται ο τρόπος καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων κατάληψης 
κοινοχρήστων χώρων ως εξής: 
1. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 

διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών. 
2. Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του 
κοινόχρηστου χώρου. 



3. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα 
αποτυπώνεται η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον 
κοινόχρηστο χώρο, μαζί με τα λοιπά στοιχεία της άδειας, ήτοι αριθμό αυτής, 
ονοματεπώνυμο καταστηματάρχη, χρονική περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται 
να αναρτηθούν εντός πλαισίου σε εμφανές μέρος εκτός του καταστήματος. 

Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη είναι και η 
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες):  
Για φυσικά πρόσωπα:  

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από το 
οποίο να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου  

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
3)Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η 

τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο 
χώρο. 

 
Για νομικά πρόσωπα:  

1) Καταστατικό εταιρείας  
2)Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, 

διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο),  
3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ  
4)Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην 

προηγούμενη παράγραφο. 
 

        Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι : 
· Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του 
διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

· Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και 
από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται. 

 
Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές 
τελών κοινοχρήστων χώρων όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την ως άνω απόφαση και 
τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με 
τον κανονισμό κοιν/των χώρων Δήμου Κέας (ΑΔΣ: 51/2022) και καλείται η Οικονομική 
επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την διατήρηση ή μη του τέλους για το 
έτος 2023. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 κατά την 
παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 
παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 
 



Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε τον καθορισμό των συντελεστών τελών κοινοχρήστων 
χώρων για το έτος 2023 ως εξής: 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ  
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου 
ποσού 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως. 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ 
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών 
Κορησσίας και Βουρκαρίου καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 17,00€ 
ανά τ.μ/ετησίως. 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΤΖΙΑ 
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά 
τ.μ/ετησίως. 
   
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ  
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Κάτω Μεριά ως εξής: 
  
Στεγασμένοι χώροι:  Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 8,00€ ανά τ.μ/ετησίως 
 
Μη στεγασμένοι χώροι: Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 6,50€ ανά τ.μ/ετησίως 
 
Για τις υπόλοιπες περιοχές καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 6,50€ 
ανά τ.μ /ετησίως. 
 
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού 
4,00€ ανά τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής 
προβολής. 
 
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την κατάληψη χώρου με οικοδομικά 
υλικά και την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου 8,00€ ανά τ.μ/μηνιαίως. 
 
Επίσης εισηγείται τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων είτε μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ'αυτής του 
αριθμού διπλοτύπου είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 
του Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον 
υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2022, ως ακολούθως:  
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής 
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής 
καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την 
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη 
και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων προστίμων. 
Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 
του ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων 
χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της 



παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το 
αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε 
βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση 
της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο 
ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους 
οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από 
διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του 
χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα που 
έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται, 
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον 
ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε 
άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη 
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν 
τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο 
παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από 
συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση συνδροµή 
των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική 
έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα 
αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για 
τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του 
δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί 
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα 
κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το 
Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων. Αν µετά την αφαίρεση 
των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό 
διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο 
ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού».  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του 
από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: 
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω 
χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη 
χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή 
δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η 
διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και 
το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της 
εκδήλωσης.».  
Επίσης για την έκδοση της άδειας, τα δικαιολογητικά, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού κοιν/των 
χώρων του Δήμου Κέας (ΑΔΣ: 51/2022). 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι : 

· Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του 
διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

· Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και 
από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.                                                                     

 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  



 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν 
ΠΑΡΩΝ) 

 
 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την λήψη απόφασης  

Α. για τον καθορισμό των συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023, ως 

εξής : 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ  
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου 
ποσού 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως. 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ 
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών 
Κορησσίας και Βουρκαρίου καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 17,00€ 
ανά τ.μ/ετησίως. 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΤΖΙΑ 
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά 
τ.μ/ετησίως. 
   
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ  
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Κάτω Μεριά ως εξής: 
  
Στεγασμένοι χώροι:  Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 8,00€ ανά τ.μ/ετησίως 
 
Μη στεγασμένοι χώροι: Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 6,50€ ανά τ.μ/ετησίως 
 
Για τις υπόλοιπες περιοχές καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 6,50€ 
ανά τ.μ /ετησίως. 
 
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού 
4,00€ ανά τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής 
προβολής. 
 
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την κατάληψη χώρου με οικοδομικά 
υλικά και την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου 8,00€ ανά τ.μ/μηνιαίως. 
 
Β. Επίσης εισηγείται τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων είτε μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' 
αυτής του αριθμού διπλοτύπου είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του 
άρθρου 50 του Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί 
από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την 
εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2022, ως ακολούθως:  
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής 
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής 
καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την 
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την 



αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων 
προστίμων. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 

20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 

του ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων 

χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της 

παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το 

αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε 

βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση 

της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό 

μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για 

τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη χρήση του 

κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από 

διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του 

χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα 

που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται, 

φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον 

ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε 

κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την 

αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα 

που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. 

Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από 

συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση 

συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε 

ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που 

τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο 

για τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση 

του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν 

εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα 

αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να 

καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και 

Κοινοτήτων. Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη 

παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) 

µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού 

έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα 

αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού 

διαστήματος αυτού».  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του 

από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: 

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω 

χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη 

χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή 

εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή 

δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η 



διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και 

το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της 

εκδήλωσης.».  

Επίσης για την έκδοση της άδειας, τα δικαιολογητικά, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού κοιν/των 
χώρων του Δήμου Κέας (ΑΔΣ: 51/2022). 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι : 

• Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του 

διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

• Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και από 

οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.       

 
  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 187/2022                                                        

 
 ΘΕΜΑ 11ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης για το έτος 2023.  [Εισηγητής : 

Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής : 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή 
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά 
περιοχή και κατηγορία διαφήμισης μεταξύ του κατωτάτου και του ανώτατου ορίου που 
προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις. 
 
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ το τέλος 
διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοικήσεως, εκτελέσεως έργων κλπ).  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ.6 
Ν.2880/2001, επιβάλλεται υπέρ των Δήμων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με 
οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια, 
ως εξής:  
Αφορά σε διαφημίσεις αναρτώμενες, αναγραφόμενες ή επικολλώμενες μέσα σε μόνιμα και 
σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, 
πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση 
του οικείου δημοτικού συμβουλίου: 

στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων 
οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,  

σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους 
σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,  



μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και ε. 
σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων 
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 

Ο συντελεστής ορίζεται από 0,15€ μέχρι 0,37€ εβδομαδιαίως το τ.μ. 
Με την υπ’αριθμ. 98/2021  (ΑΔΑ:6Σ3ΩΩΕΔ-ΓΤ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ορίστηκε το τέλος διαφήμισης για το έτος 2022 ως εξής: 
Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ σε:  
α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές 
προθήκες και για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€ 
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.  
β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή 
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες, 
ανακοινώσεις κ.λπ.) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το 
τετραγωνικό μέτρο. 
Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές όπως 
αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την ως άνω απόφαση και καλείται η Οικονομική επιτροπή να 
εισηγηθεί για την διατήρηση ή μη του τέλους για το έτος 2023: 
Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ σε:  
α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές 
προθήκες και για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€ 
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.  
β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή 
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες, 
ανακοινώσεις κ.λπ.) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το 
τετραγωνικό μέτρο. 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 κατά την 
παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010  ο ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 
παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε τη διατήρηση του τέλους διαφήμισης για το έτος 2023 
ως ισχύει έως σήμερα. 
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ) 

  

Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ σε:  

α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές 

προθήκες και για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€ 

εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.  



β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή 

τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες, 

ανακοινώσεις κλπ) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το 

τετραγωνικό μέτρο. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 188/2022 

 
 ΘΕΜΑ 12ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τέλους χρήσης ελικοδρομίου για το έτος 2023.  

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 12ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής : 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “ Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών. 
 

Επίσης στην παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν 1828/89, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 

παρ. 16 του άρθρου 11 του Ν 2503/1997, ορίζονται τα εξής:  
«Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται 

τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν 

ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην 

καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».  
 

Στους υπόχρεους για την καταβολή τους ο Δήμος προσφέρει ειδική και συγκεκριμένη 

αντιπαροχή, η οποία έχει τη μορφή υπηρεσίας ή έργου που συμβάλλει στην ποιότητα 

ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  
Καλείτε η Οικονομική Επιτροπή να προτείνει το ύψος του τέλους για τη χρήση 

του ελικοδρομίου ανά πτήση για τις μη υγειονομικές πτήσεις, δηλαδή τις ιδιωτικές 

πτήσεις ώστε να μπορέσει ο Δήμος να παρέχει καλύτερες παροχές και συντήρηση στη 

χρησιμοποίηση του ελικοδρομίου της Κέας.  
 

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

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

κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της 

Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.

      
Κατόπιν των ανωτέρω ει8σηγούμαστε τον καθορισμό τέλους χρήσης Ελικοδρομίου για το 
έτος 2023, ποσό 100€ ανά πτήση, για τις μη υγειονομικές πτήσεις, στον Κ.Α. εσόδου 

0471.0001 Τέλος χρήσης Ελικοδρομίου. 
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν 

ΠΑΡΩΝ) 
 

 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την λήψη απόφασης  για τον καθορισμό τέλους 

χρήσης Ελικοδρομίου για το έτος 2023, ποσό 100€ ανά πτήση, για τις μη υγειονομικές 

πτήσεις, στον Κ.Α. εσόδου 0471.0001 Τέλος χρήσης Ελικοδρομίου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 189/2022 

 
 ΘΕΜΑ 13ο : Εισήγηση για την μείωση-απαλλαγή δημοτικών τελών Καθαριότητας-

Ηλεκτροφωτισμού και τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης για ειδικές κατηγορίες ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων για το έτος 2023.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής : 
Στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος 
Α') ορίζονται τα εξής: 
«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 
του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η 
απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους 
τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα 
των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους 
δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί 
ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια 
απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω 
μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία 
συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με 
αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο 
κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο 
που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το 
φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα 
αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό 
επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι 
αφορολόγητα». 
Με βάση την ανωτέρω διάταξη και επειδή ο Δήμος μας οφείλει να δείξει το κοινωνικό του 
πρόσωπο στις ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού, προτείνεται για το έτος 2023 η 
μείωση των τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης- Αποχέτευσης σε 
ποσοστό 50% για τους απόρους, τα άτομα με  αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους 
τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους και σε ποσοστό 
70% για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας του Δήμου μας.  
Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και 
συγκεκριμένα:  
1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την 

αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973. 
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια 
του Δήμου Κέας 



 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας 
Δικαιολογητικά: 
 1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα 
στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
 5) Το τελευταίο απόκομμα είσπραξης του επιδόματος Πρόνοιας ή φωτοτυπία πρώτης σελίδας 
βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της Πρόνοιας και βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας. 
 6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση 
μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
 7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα 
από το έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση 
περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, 
συνοδευόμενα  από πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος 
(ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται:  
πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των 
προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών 
ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/94). 
Πολύτεκνοι επίσης είναι:  
Ι. Ν. 860/5-1-1979 
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3)  τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από 
οποιοδήποτε λόγο. 
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, 
από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία 
τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.  
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή 
εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν 
ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και 
τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 
Επισημάνσεις:  
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη  ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς 
τους 
ii) τα άρρενα ανήλικα 
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και 
επαγγελμάτων  
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 
Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 
παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος). 
Γ.  Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. 
Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). 
ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006 
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και 
επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι 



άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και 
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. 
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% 
και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.  
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι 
ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και 
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν 
ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων 
πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) 
περιπτώσεως. 
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 
(ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη 
διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των 
δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του 
ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
• Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του 
Δήμου Κέας 
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Α.Σ.Π.Ε. 
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε 
προστατευόμενο μέλος άνω των τεσσάρων (4) τέκνων 
Δικαιολογητικά: 
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο 
μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
  5) Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ εν ισχύ. 
  6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή 
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
  7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το 
έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη 
υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
  8) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη. 

 
3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 
Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και 
το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%). 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του 
Δήμου Κέας 
 • Η μείωση αφορά οικογένειες όπου υπάρχει άνα μέλος της οικογένειας ενήλικας ή προστατευόμενο 
μέλος με αναπηρία 
 • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας πάνω από 67% 
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.  
Δικαιολογητικά: 



  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο 
μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
  5) Αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που κρίνει 
για το ποσοστό αναπηρίας (πιστοποίηση αναπηρίας από Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή 
Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή αποφάσεις και γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών 
που έχουν εκδοθεί πρίν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολοθούν να ισχύουν) 
  6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή 
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
  7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το 
έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη 
υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα 
προσκομίζεται και το Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου. 

4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 
Ν.3454/06) 
Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών 
παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 
υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν 
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες 
τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας 
τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και 
τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 
ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του 
Δήμου Κέας 
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.  
Δικαιολογητικά: 
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο 
μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος  
  5) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή 
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
 6) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το 
έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη 
υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
 7) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη. 

 
5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε 
πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η 
ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να 



προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία 
ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 
i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από 
σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα 
αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη 
συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 
ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν 
τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία 
στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από 
το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. (παρ.3 άρθρο 9 
Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10) 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του 
Δήμου Κέας 
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.  
Δικαιολογητικά: 
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και για την περίπτωση χηρείας πιστοποιητικό θανάτου 
συζύγου  
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο 
μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
  5) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή 
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
  6) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το 
έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη 
υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
  7) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη. 

 
6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε 
δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του ΟΑΕΔ. 
Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε 
διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-
συνταξιούχων. (υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 
τεύχος Β’) 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του 
Δήμου Κέας 
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ   
 • Η μείωση αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στη 
φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα 
 
Δικαιολογητικά: 
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 



  3) Αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας και βεβαίωση του ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας έως και την 
ημερομηνία αίτησης στο Δήμο.  
  4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο 
μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  5) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
  6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή 
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
  7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το 
έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη 
υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 

 
7. Για την απόδειξη της ιδιότητας ατόμου ή οικογένειας που διαβιούν σε  συνθήκες 
ακραίας φτώχειας (δικαιούχοι του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29) απαιτείται  
οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την καταβολή επιδότησης ενοικίου ή 
σίτισης του ή δωρεάν παροχής ρεύματος στον αιτούντα σύμφωνα με τα  άρθρα 1-5 του 
Ν.4320/15 και την ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β’). 

 
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του 
Δήμου Κέας 
 • Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015   
  
Δικαιολογητικά: 
 1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 3) Αποδεικτικό καταβολής επιδομάτων του Ν 4320/2015 στον αιτούντα.  
 4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο 
μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
 5) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
 6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή 
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το 
έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη 
υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
 
Διευκρινίσεις 
 • Η αναφερόμενη απαλλαγή εφαρμόζεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Κέας 
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Κέας. 
 • Αναφέρεται μόνο σε μία κατοικία, ήτοι την κύρια κατοικία. 
 •Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα καταστήματα και σε επαγγελματική στέγη οποιασδήποτε 
χρήσης· 
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος  να εκδίδεται στο 
όνομα του αιτούντα. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος είναι ενοικιαστής και ο λογαριασμός ύδρευσης 
δεν είναι στο όνομα του, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ο μετρητής 
ύδρευσης αντιστοιχεί στο μισθωμένο ακίνητο. 
• Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή των 
προϋποθέσεων υπαγωγής στην απαλλαγή) θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους 
επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων με 
βάση την οποία υφίσταται η ευνοϊκή ρύθμιση και υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής των όσων έχουν 
δηλωθεί αρχικά. 



 • Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δήμο σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής 
των προσωπικών του στοιχείων. Αντιθέτως θα τύχει εφαρμογής η ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε  τη μείωση των τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και 
Ύδρευσης- Αποχέτευσης σε ποσοστό 50% για τους απόρους, τα άτομα με  αναπηρίες, τους 
πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους και σε 
ποσοστό 70% για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας του Δήμου μας με την υποχρέωση 
των ανωτέρω να προσκομίσουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, τα δικαιολογητικά  ανά 
κατηγορία που αναφέρονται παραπάνω.  
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη: 
1) την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α') 
2) την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εν λόγω κάτοικοι   
3) την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2023 τη μείωση των τελών 

Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης- Αποχέτευσης σε ποσοστό 50% για 

τους απόρους, τα άτομα με  αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις 

μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους και σε ποσοστό 70% για τα 

άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας του Δήμου μας.  

2) Οι ανωτέρω πρέπει να προσκομίσουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, τα 

δικαιολογητικά  ανά κατηγορία που αναφέρονται παραπάνω.  

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 190/2022 

 
 
ΘΕΜΑ 14ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 18ης 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.  
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]   
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 14ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2022 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 

104/2021 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
 

 
Ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της 6ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο 
αναμορφώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 79_2022 (ΑΔΑ: ΩΖΣΚΩΕΔ-ΘΚΣ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση 
Τελική 

Διαμόρφωση 

25.7412.0015 
Γεωτεχνική μελέτη για τη νέα δεξαμενή 

Ποισσών  
0,00 24.800,00 24.800,00 



25.7412.0017 
Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς 

ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας 
43.784,43 -24.800,00 18.984,43 

  43.784,43 0,00 43.784,43 
 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 
Διαμόρφωση 

Αιτιολογία 

1411.0001 
Έσοδα από δωρεές, 

κληρονομιές, κληροδοσίες 
5.000,00 -1.462,27 3.537,73 

Η αύξηση προέρχεται 
από τα έσοδα της 

συναυλίας «Μία γιορτή 
για την Καρθαία» 1693.0001 Έσοδα από συναυλίες 1.000,00 1.462,27 2.462,27 

  6.000,00 0,00 6.000,00 
Δεν μεταβάλλεται το 

ανώτατο όριο της 
Ομάδας Ι των εσόδων 

 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

Αιτιολογία 

3123.0002 

Υπαίθρια έκθεση - Τα 
ναυάγια και η ιστορία των 

θαλασσών της Κέας (προγρ. 
Αντώνης Τρίτσης) 

81.046,40 -2.421,72 78.624,68 

Τακτοποίηση εγγραφών 
σύμφωνα με την πρόσθετη 

πράξη επί του αρχικού 
δανειστικού συμβολαίου, 

όπως διαμορφώθηκαν μετά 
την σύναψη των 

συμβάσεων δαπανών 

61.6117.0001 

Ψηφιακό αποθετήριο για την 
πράξη «Υπαίθρια έκθεση - Τα 

ναυάγια και η ιστορία των 
θαλασσών της Κέας» (προγρ. 

Αντώνης Τρίτσης° 

19.840,00 -1.785,60 18.054,40 

61.6431.0001 

Δράσεις ενημέρωσης και 
προβολής για την «Υπαίθρια 

έκθεση - Τα ναυάγια και η 
ιστορία των θαλασσών της 

Κέας (προγρ. Αντώνης 
Τρίτσης) 

7.068,00 -636,12 6.431,88 

 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ 

Αναμόρφωση Τελική 
Διαμόρφωση 

20.6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ) 

90.198,30 -5.200,00 84.998,30 

20.6021 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ) 

23.500,00 5.200,00 28.700,00 

20.6051 
Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 

25.816,74 -650,00 25.166,74 

20.6052 
Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

6.500,00 650,00 7.150,00 

20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - 
Τεχνικών εγκαταστάσεων 

0,00 500,00 500,00 

20.6279.0021 Καθαρισμός οικισμών 28.243,00 -28.243,00 0,00 
20.6662.0004 Προμήθεια λαμπτήρων για 6.000,00 2.543,00 8.543,00 



δημοτικό φωτισμό 

20.6721.0001 
Εισφορά υπέρ συνδέσμου 

ΦΟΔΣΑ 
11.800,00 25.200,00 37.000,00 

                                                                                               192.058,04     0,00            192.058,04 
 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

Αιτιολογία 

00.6111.0002 Αμοιβές συμβολαιογράφων 3.500,00 1.000,00 4.500,00   

00.6433.0002 
Προμήθεια λευκώματος Δήμου 

Κέας 
1.500,00 -440,00 1.060,00   

10.6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ) 

191.761,20 -2.462,27 189.298,93   

15.6631 
Προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού 
0,00 2.462,27 2.462,27 

Εγγραφή 
σύμφωνα με τη 

63/2022 
απόφαση του ΔΣ 
(ΑΔΑ:9Ψ4ΞΩΕΔ-

ΙΞ9) 
30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.500,00 500,00 4.000,00   

70.6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
για φωτισμό οδών, Πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

19.900,00 2.000,00 21.900,00   

70.6262.0004 
Συντήρηση και επισκευή 
αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 1.470,17 -1.000,00 470,17   

70.6262.0013 
Εύρυθμη λειτουργία 

βιολογικού καθαρισμού 
σφαγείου  

8.000,00 -2.060,00 5.940,00   

                                                                                               229.631,37     0,00            229.631,37  
 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

4131.0012 ΕΦΚΑ 170.000,00 40.000,00 210.000,00 

00.8231.0001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και ταμεία 
224.500,00 40.000,00 264.500,00 

4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.000,00 4.000,00 10.000,00 

00.8261.0001 
Επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων 
8.000,00 4.000,00 12.000,00 

 
 

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 0,00 2.367,61 
 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46735/2020 
3.  Την υπ' αριθμ. 104/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2022 



4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
5. Την ανωτέρω εισήγηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Τα μέλη  της μειοψηφίας κ. Νικόλαος Δεμένεγας & κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν 
ΠΑΡΩΝ) 

 
Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 18ης 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022, για τη 
σχετική ψήφισή της. 
 

 Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 191/2022  
 
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , για την εκπόνηση της 
μελέτης του έργου: “Νομιμοποίηση Υφιστάμενου Λιμενικού Έργου στην Περιοχή 
Ποίσσες του Δήμου Κέας” [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής: 

 Βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. θ' ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για 
την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και 
συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016». 

Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4735/2020 άρθρο 40 παρ. 1 περ. ζ’, που τροποποιεί το 
ανωτέρω άρθρο, η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 
για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 
άρθρο 189 του ν. 4412/2016.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016 «1. Για τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης 
απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη 
στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα 
αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λ.π.), σύμφωνα με την απόφαση του επόμενου εδαφίου 
προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες, 
ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητά τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση κατά αριθμό, 
ειδικότητα, προσόντα των απασχολούμενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι ειδικότερες 
προδιαγραφές επάρκειάς της ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία, το 
μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή των μελετών. 

2. Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που 
προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει 
τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των 
δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με 
προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα 



αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).». 
 
Δεδομένου ότι το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου 
Κέας, δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια, είναι απαραίτητη η σύναψη 
Προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την 
σύνταξη της μελέτης του έργου «Νομιμοποίηση υφιστάμενου Λιμενικού έργου στην 
περιοχή Ποίσσες του Δήμου Κέας», 
Στα πλαίσια εφαρμογής του Αρθ. 86, Ν. 4504/2017 όπως ισχύει, θα πραγματοποιηθεί η 
αναγκαία συλλογή στοιχείων, η επιτόπια έρευνα και η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών 
για την προετοιμασία του φακέλου νομιμοποίησης του υφιστάμενου λιμενικού έργου 
(προβλήτα), διαστάσεων περίπου 85m x 10m, το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά της 
ακτής του όρμου, της περιοχής «Ποίσσες», της νήσου Κέας. 
Αναλυτικότερα, μετά τη συλλογή στοιχείων, θα εκπονηθεί Υποβρύχια Επιθεώρηση, για την 
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αναλυτικά θα εκπονηθούν τα κάτωθι: 

1. Τοπογραφική & Βυθομετρική Αποτύπωση του υφιστάμενου έργου και της 
θαλάσσιας περιοχής  σε όλο το πλάτος του όρμου (περίπου 330μ), καθώς και 
χερσαίου τμήματος που θα περιλαμβάνει και τη ζώνη παραλίας. 

1. Υποβρύχια Επιθεώρηση   
2. Ακτομηχανική διερεύνηση με ποιοτικές και υπολογιστικές μεθόδους (χρήση 

εμπειρικών εξισώσεων), για πιθανές επιπτώσεις του υφιστάμενου έργου στην 
παρακείμενη ακτή. 

3. Τεχνική Περιγραφή του υφιστάμενου έργου, ως προς το ύφαλο και το έξαλλο τμήμα 
της κατασκευής, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα συμπεράσματα των 
προαναφερθέντων μελετών, προκειμένου αυτή να υποβληθεί στην αρμόδια 
Κτηματική Υπηρεσία. 

4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του υφιστάμενου έργου, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, η οποία θα αναλύει τις επιπτώσεις του υφιστάμενου 
έργου στο ανθρωπογενές, το πολιτιστικό και το φυσικό περιβάλλον. 

 
Τέλος, θα παρασχεθεί η απαιτούμενη υποστήριξη στον Δήμο Κέας κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), και της 
υποβολής φακέλου, μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης του έργου. 
 
Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα ωρίμανσης της κάτωθι μελέτης, η οποία είναι 
ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κέας: 
“Νομιμοποίηση Υφιστάμενου Λιμενικού Έργου στην Περιοχή Ποίσσες, Κέα” 
 
Το αντικείμενο των επί μέρους μελετών αποτελείται από: 

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΉ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
1. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. 
2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 

 
Καλείται σήμερα η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση ως 
παρατίθεται, να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς και να ορίσει 
δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης και δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου με τους 
αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης. 



             Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
εισηγούμαστε την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με 
αναπληρωτή τον κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο Κέας και τον κ. Κωνσταντίνο 
Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο Κέας ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Αντώνιο Λουρή, Αντιδήμαρχο 
Κέας. 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις σχετικές 

διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»,για την εκπόνηση της μελέτης του 
έργου: “Νομιμοποίηση Υφιστάμενου Λιμενικού Έργου στην Περιοχή Ποίσσες του 
Δήμου Κέας”, το σχέδιο της οποίας παρατίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 

 
1. Ορίζει ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

εισηγούμαστε την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή 
τον κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο Κέας και τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, 
Αντιδήμαρχο Κέας ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Αντώνιο Λουρή, Αντιδήμαρχο Κέας. 

 
2. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την 

προγραμματική σύμβαση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν.4412/2016  

Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

Και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

“Νομιμοποίηση Υφιστάμενου Λιμενικού Έργου στην Περιοχή Ποίσσες του Δήμου Κέας” 

 

Στην  Κέα σήμερα …./..../…., ημέρα ……….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Κέας» (Ο.Τ.Α. α’ βαθμού), που εδρεύει 
στην Κέα, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο Κέας , Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου. 

1. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 
155877103000, ο οποίος εδρεύει στη Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση «Οινοποιείο», 
Πικέρμι, Τ.Κ. 19009 και  εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο 



αυτού Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/11.08.2020 συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α. Την κείμενη εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
 

1.  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και 
ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179 
του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

1. Των άρθρων 11, 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/8-08- 2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» και 
συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού. 

3. Του Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

4. Την έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας (ΦΕΚ 

2791/Β/21.12.2015) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού, όπως ισχύει. 

5. Του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 

Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρου 21 των Λοιπών Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α’/30-5-2020), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την 
σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 
4690/2020 (Α’ 104)». 

8. Την υπ’ αριθμ. 421/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και στην υπ’ αριθμ. 328/2022 πράξη Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

9. Την υπ’αριθμ  33/2022 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο 
Περιστερίου 



10. Την απ’αριθμ 40/2022 Απόφαση του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
Β. Τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Το υπ. αρ. 5358/19-10-2022 έγγραφο του αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας σύμφωνα με το οποίο δε δύναται 
να εκπονήσει τις μελέτες των εν λόγω έργων.   

1. To υπ. αρ. 5359/19-10-2022 έγγραφο της Δημάρχου Κέας προς τον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό για την πρόταση συνεργασίας για τα παρόντα έργα και την πρόθεση 
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης. 

2. Το υπ’ αριθμ. 566/20-10-2022 έγγραφο του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. προς τον Δήμο 
Κέας για την αποδοχή της συνεργασίας. 

3. Την από 7-8-2020 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε.» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000). 

4. Το με αριθμό 2882 ID εγγραφής της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετουσών 

Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100061718. 

5. Το από 28-09-2020 υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, συστάθηκε η 
Τεχνική Υπηρεσία, με προϊστάμενο και στελέχη όπως ο νόμος ορίζει. 

6. Το από 05-05-2021 υπ’ αρίθμ. 4 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο τροποποιήθηκε το 
Καταστατικό του και ορίστηκε ως εδαφική περιφέρεια της εταιρείας το σύνολο 
της ελληνικής επικράτειας. 

7. Το υπ’ αριθμ. 01/07.01.2022 πρακτικό του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., με το 
οποίο εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της 
θέσης Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει. 

8. Την υπ. αριθμ.  ………………………… απόφαση του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην 
Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης 

9. Την υπ. αριθμ. …………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κέας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης και ορίστηκαν εκπρόσωποι 
του στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης . 

10. Την υπ. αριθμ. ………………………. (ΑΔΑ: ……………………….) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης Δήμου Κέας.   

11. Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και 

Υπηρεσία Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, 

αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. 

12. Το υπ’ αριθ. Εγγραφής 352932657  Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας ISO9001:2015 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. 

13. Το υπ’ αριθμ. Εγγραφής 352932657 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 που 

εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. 

14. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………/…………… απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής σχετικά με την νομιμότητα της υπ’ αριθμ. ………/……………. 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας. 

 
Γ. Και επειδή: 



1. Το άρθρο 100 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), ορίζει στις παρ. 1,2 και 4, όπως αυτές 

ισχύουν ότι «1.α) Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης 

μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών 

κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και 

περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων (…) μπορούν να 

συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο (…) ή μεταξύ τους (…). Στο 

καθοριζόμενο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των προγραμματικών 

συμβάσεων περιλαμβάνεται α. το αντικείμενο της σύμβασης, το συγκεκριμένο έργο 

δηλαδή που θα παραχθεί, καθώς και ο σκοπός του β. ο προϋπολογισμός της 

σύμβασης και οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες 

οικονομικές υποχρεώσεις γ. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

δ. η διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ε. το όργανο 

παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του στ. οι ρήτρες σε βάρος 

του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και ζ. ο τρόπος 

κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης 

λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. Για την 

εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος 

αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το όργανο 

παρακολούθησης της εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης πρέπει απαραίτητα 

να ορίζεται στις προγραμματικές συμβάσεις, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι 

ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της 

προγραμματικής σύμβασης. (…). 4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών 

συμβάσεων των συμβαλλομένων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός 

συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους  παραχώρηση χρήσης, 

ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων». 

1. Ο ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄53) ορίζει στο άρθρο 4, υπό τον τίτλο «Υποστήριξη Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α.» τα ακόλουθα: «1. Εκτός των 

περιπτώσεων ανάθεσης, σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και 

έργων που ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις, οι ΟΤΑ α' βαθμού, που κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α' 

87), μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους 

υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών 

αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους 

Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων. Στην 

περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται 

από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση έλλειψης 

Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον δήμαρχο. Αποφασιστικές ή 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για 

τα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο (…).» 

2. Περαιτέρω, στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω άρθρου διαλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, τα εξής: «Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν 

τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες 
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των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, μπορούν, ύστερα από 

βεβαίωση του προϊσταμένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας ή, σε περίπτωση 

έλλειψης αυτού, ύστερα από βεβαίωση δημάρχου, να συνάπτουν προγραμματική 

σύμβαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 με την Ελληνική 

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ) και τα 

Δίκτυα Δήμων, εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες. 3 Οι 

προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εντάσσονται στα 

ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α΄201). Η εν λόγω 

ρύθμιση κατέστη επιβεβλημένη διότι, όπως παρατηρείται κατά την τελευταία 

πενταετία, ενώ υπάρχει πληθώρα αναπτυξιακών προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ, ΠΔΕ ή 

άλλων πόρων, η απορρόφηση κινείται σε επίπεδα μικρότερα του τριάντα τοις εκατό 

(30%). Με τις προτεινόμενες διατάξεις αξιοποιείται η υφιστάμενη λύση που δίνει το 

άρθρο 44 του ν. 4412/2016 και ορίζεται ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ, των 

Αναπτυξιακών Οργανισμών και των Δικτύων Δήμων δύνανται να υποκαθιστούν την 

τεχνική υπηρεσία του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ για τις διαδικασίες σύναψης, εποπτείας 

και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων, μέσω προγραμματικής 

σύμβασης. Δίδεται η δυνατότητα ανάθεσης των τεχνικών υπηρεσιών οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης με συμβάσεις οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αναθετουσών 

αρχών κατά το άρθρο 12 του ίδιου νόμου. Επιπλέον, οι προτεινόμενες διατάξεις 

έχουν καταρτισθεί υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 3 έως 17 του ν. 

4412/2016 και αφού έχει εξασφαλιστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων περί 

οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αναθετουσών αρχών που θέτει το άρθρο 12 του 

ίδιου νόμου. Τούτο δε, συνεπάγεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις περί της 

δυνατότητας σύναψης σύμβασης άνευ διαγωνιστικής διαδικασίας είναι σύμφωνες 

προς το υπερέχον ενωσιακό δίκαιο (βλ. Πράξη 45/2018 ΕλΣυν, VII Τμήμα, σκ. 19, 20 

και 21) (…).  Εν κατακλείδι, με την παρούσα ρύθμιση ανατίθεται η διεξαγωγή της 

διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων έργων 

ή μελετών αρμοδιότητάς των ΟΤΑ στους προτεινόμενους φορείς και επιλύεται το 

μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης με ειδικό εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό των 

τεχνικών υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού η εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών αυτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

απορρόφηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και λοιπών επενδυτικών εργαλείων, 

μέσω των οποίων εκτελούνται άκρως απαραίτητα έργα τοπικής ανάπτυξης επ’ 

ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο βαθμός απορρόφησης 

ευρωπαϊκών κονδυλίων θα παρέμενε αδικαιολόγητα χαμηλός, γεγονός που υποδηλοί 

αδιαφορία εκ μέρους της χώρας μας για τα προσφερόμενα προγράμματα, με ότι 

αυτό συνεπάγεται τόσο για την αναπτυξιακή προοπτική, όσο και για την εικόνα της 

χώρας μας προς τους ευρωπαίους εταίρους και την τήρηση των αναληφθεισών 

υποχρεώσεων. Σημειώνεται δε, πως το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη προωθεί στον 

πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων την πλήρωση χιλίων εξακοσίων είκοσι εννέα 

(1.629) θέσεων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων στους ΟΤΑ, πλην όμως το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προκηρύξεων αυτών έχει ορίζοντα τετραετίας. 

Παρέλκει δε να αναφερθεί, πως λόγω της περιορισμένης δυνατότητας προσλήψεων 

για την επαρκή τους στελέχωση, η υποβοήθηση των τεχνικών υπηρεσιών από το 

προτεινόμενο σχήμα είναι η μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη λύση για την εξυπηρέτηση 

του δημοσίου συμφέροντος, που εν προκειμένω εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των 



δημοσίων υποδομών στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΑ και μάλιστα με μηδενική 

δημοσιονομική επιβάρυνση». 

3. Ο ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Α΄147, ορίζει στο άρθρο 44 

αυτού, υπό τον τίτλο «Τεχνική Επάρκεια αναθετουσών Αρχών στις δημόσιες 

συμβάσεις έργων και μελετών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 

ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021) ότι «1. Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν 

διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως: 

α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 

12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη 

δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, β) (…) 3. Η αναθέτουσα αρχή ευθύνεται έναντι 

του κυρίου του έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της και έναντι των 

τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον κύριο του έργου. Αν στην προγραμματική 

σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο 

του έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της 

σύμβασης. Τα αποφαινόμενα όργανα καθορίζονται με την προγραμματική σύμβαση 

4. Στην αιτιολογική έκθεση του ν.4782/2021 αναφέρονται για την προμνησθείσα 

τροποποιητική ρύθμιση του άρθρου 9 τα εξής: «Με το άρθρο 9 προβλέπεται ότι οι 

ίδιες οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να κρίνουν αν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική 

επάρκεια ή εάν η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, σχετικά με τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων και μελετών , ενώ υπό το προηγούμενο καθεστώς ήταν απαραίτητη 

η έκδοση κοινής απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του 

αρμόδιου καθ’ ύλην υπουργού. Η υφιστάμενη διαδικασία έχει τύχει ελάχιστης 

εφαρμογής, καθώς έχει ενεργοποιηθεί μόνο  αποσπασματικά, για μεμονωμένες 

αναθέτουσες αρχές, ενώ έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην εκτέλεση 

έργων από μικρές αναθέτουσες αρχές (…)». 

5. Ο προμνησθείς ν.4674/2020, όπως τροποποιήθηκε  από τον ν.4735/2020 ορίζει 

περαιτέρω στο άρθρο 2, υπό τον τίτλο «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης», τα ακόλουθα: «1. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί») είναι ανώνυμες εταιρείες 

ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. 

Σκοπός των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι, ιδίως: α) η από κοινού με τους ΟΤΑ 

εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η 

ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, 

συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έργων 

υποδομής, δ) η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε) η εκτέλεση έργων και η παροχή 

υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, στ) η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση 

αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και ζ) η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η 

συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών 

πολιτικών. Η περιοχή παρέμβασης των Αναπτυξιακών Οργανισμών καθορίζεται με το 

οικείο καταστατικό. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 

αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν 

χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά 

προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.  2. Στο 

μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι 



επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και των δικτύων και των συνδέσμων Δήμων, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της 

συμμετοχής ιδιωτών. Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να συμμετέχουν και φορείς 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιστημονικοί φορείς, επιμελητήρια, φορείς 

συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών 

συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 

εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%) (…) 3. Οι 

Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 

δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65). Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών 

διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών και η 

εποπτεία τους ασκείται με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), υπό την 

επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Οι εταιρείες του άρθρου αυτού: α. εμπίπτουν 

στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του 

ν. 4314/2014 (Α' 265), β. μπορούν να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες 

τοπικής δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 

και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320), γ. μπορούν να 

συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

και μπορούν να ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για 

την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης, (…) 

θ. ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των 

διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147). 

6. Στο άρθρο 12 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου 

τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ορίζεται ότι: «4. Μία σύμβαση, η οποία 

συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται 

σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί 

συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να 

διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές 

παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων, β) η υλοποίηση της 

συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και γ) 

οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από 

το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία. 5. Για τον προσδιορισμό του 

ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1, στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 και στην 

περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος συνολικός κύκλος 

εργασιών ή άλλο ενδεδειγμένο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που 

βαρύνει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά τις 

υπηρεσίες, τα αγαθά και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της 

σύμβασης. Αν, λόγω της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή ή λόγω 

αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή άλλο μέτρο βάσει 

δραστηριοτήτων, όπως το κόστος, δεν διατίθεται για την τελευταία τριετία ή δεν 

είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η μέτρηση της δραστηριότητας είναι 

αξιόπιστη, ιδίως μέσω προβολών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων». 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3845%2F2010
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4548%2F2018
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4314%2F2014
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4412%2F2016


7. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, όπως αυτές διευκρινίζονται και με τα 

προπαρασκευαστικά νομικά κείμενα ψήφισής τους, συνάγονται τα ακόλουθα: 

Εκτιμώντας ότι η εύρυθμη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για την απορρόφηση πληθώρας διαθέσιμων κονδυλίων 

προγραμμάτων και λοιπών επενδυτικών εργαλείων τοπικής ανάπτυξης και 

λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη δυνατότητα προσλήψεων για την 

αντιμετώπιση της υποστελέχωσης τους, ο νομοθέτης διεύρυνε από το 2020 και 

εντεύθεν με τις διατάξεις των νόμων 4674/2020 και 4782/2021 την δυνατότητα των 

Ο.Τ.Α. να αναθέτουν την υποστήριξη των τεχνικών τους υπηρεσιών μέσω 

προγραμματικής σύμβασης, σε φορείς – αναθέτουσες αρχές- που προσδιορίζονται 

στο άρθρο 100 του ν.3852/2010. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι Αναπτυξιακοί 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού 

σκοπού των ΟΤΑ, και λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. 

8. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ με την επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» έχει συσταθεί με 

το υπ’ αριθ. 13209/2020 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας, Σωτηρίας 

Κατσούδα, δυνάμει των ως άνω διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, νομίμως 

καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ (αριθ. καταχώρισης 2272953/9-12-2020). Σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του καταστατικού της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε 

στα τριάντα έτη, αρχής γενομένης από την νόμιμη καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ. 

Μεταξύ άλλων , ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ, με την επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ 
Α.Ε.», σύμφωνα με τον συστατικό νόμο που διέπει τη λειτουργία του,".......θ. 
ορίζεται εξαρχής ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)......(άρθρο 2 Ν.4674/2020)" και κατά συνέπεια 
αποτελεί αναθέτουσα αρχή. (...ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή 
περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του 
άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά 
την έννοια του άρθρου 224...άρθρο 1 Ν.4412/2016). 
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» έχει 
εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας 
(απόφαση  2/28.09.2020 ΓΣ) και συγκροτημένα γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα 
όργανα και επιτροπές. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε τρεις (3) διευθύνσεις α) 
Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης και Συγχρηματοδοτούμενων έργων με τμήματα ι. 
οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών, προγραμματισμού και διοίκησης ιιι. 
Προβολής και συνεργασιών iv. Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. β) Διεύθυνση 
επιχειρησιακού σχεδιασμού με τμήματα ι. συμβουλευτικής και καινοτομίας ιι. 
Παροχής υπηρεσιών γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τμήματα ι. μελετών ιι. 
Έργων ιιι. Υπηρεσιών και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Επίσης, 
με τον ΟΕΥ έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές και συγκεκριμένα ι. 
Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών/ προμηθειών/ έργων/ μελετών ιι. Επιτροπή 
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού. O Οργανισμός 
διαθέτει άρτια στελέχωση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την 
Επιχειρησιακή Ικανότητα Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των 
επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων βάσει του εγκεκριμένου από τη 
Γενική Συνέλευση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Οργανογράμματος και 
Κανονισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο Οργανισμός έχει 
πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμός, 



Προγραμματισμός, Εκπόνηση, Προώθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα (δημόσιες συμβάσεις) 1. Με 
τεχνικό αντικείμενο 2. Με αντικείμενο προμηθειών και υπηρεσιών 3. Λοιπών 
δράσεων με αυτεπιστασία που υποστηρίζουν την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία, 
ενημέρωση, πληροφόρηση, επιστημονική και τεχνική στήριξη των φορέων , των 
επιχειρήσεων και των πολιτών της περιοχής δράσης της (αριθμ. Πιστοποιητικού 
352932657 ημ/νια έκδοσης 17.12.2020 και ημ/νια λήξης 16.12.2023). Ο Οργανισμός 
έχει πιστοποιηθεί με ΕΛΟΤ 1429:2008 με τύπο επιβεβαίωσης Α’, Β’ και Γ’ στο 
επίπεδο «Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκπόνηση, Προώθηση, Διαχείριση και 
Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 
έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα (δημόσιες 
συμβάσεις) 1. Με τεχνικό αντικείμενο 2. Με αντικείμενο προμηθειών και υπηρεσιών 
3. Λοιπών δράσεων με αυτεπιστασία που υποστηρίζουν την τοπική αναπτυξιακή 
διαδικασία, ενημέρωση, πληροφόρηση, επιστημονική και τεχνική στήριξη των 
φορέων , των επιχειρήσεων και των πολιτών της περιοχής δράσης της. (αριθμ. 
Πιστοποιητικού 352932657-ΜC ημ/νια έκδοσης 17.12.2020 και ημ/νια λήξης 
16.12.2023). 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού του, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 
«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» έχει, μεταξύ άλλων ως σκοπούς (1) την επιστημονική, 
συμβουλευτική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για την 
υλοποίηση των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων τους και την παροχή υπηρεσιών 
προς τους πολίτες, με στόχο την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής τους, την 
βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιστοποιηθεί η 
ποιότητα ζωής των πολιτών, (4) την  εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της 
αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, 
επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή 
ενωσιακούς πόρους και η ωρίμανση έργων υποδομής (οριζόμενη ως η περίοδος της 
προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της 
σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων 
κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη 
της δημοπρασίας),  ενώ (17) δύναται να συμμετέχει σε Προγραμματικές Συμβάσεις. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του, ως εδαφική περιφέρεια της 
εταιρείας ορίζεται η εδαφική περιφέρεια των δήμων μετόχων και η εδαφική 
περιφέρεια της Αττικής και το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ μέτοχοι του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού αποτελούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΝΠΔΔ (ΟΤΑ A ΄βαθμού). 
 

9. Στον εγκεκριμένο ΟΕΥ του Δήμου Κέας προβλέπεται η λειτουργία αυτοτελούς 
τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία είναι αρμόδια, μεταξύ 
άλλων για την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση κάθε είδους τεχνικών έργων του 
Δήμου. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη 
δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και λοιπών συναφών τεχνικών και 
επιστημονικών υπηρεσιών απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε 
αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον 
ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία 
κ.λπ.), να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες, 
ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητά τους. 

10. Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τη βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, διαθέτει οργανωμένη τεχνική υπηρεσία καθώς και τεχνική και 



επιχειρησιακή ικανότητα προκειμένου να αναλάβει τις διαδικασίες υλοποίησης του 
έργου «Νομιμοποίηση Υφιστάμενου Λιμενικού Έργου στην Περιοχή Ποίσσες, Κέα». 
Διαθέτει επίσης τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, τον κατάλληλο 
αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την 
νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης 
μελετών. 

11. Με τα ως άνω αναφερόμενα νομικά και πραγματικά περιστατικά, η εν θέματι 

προγραμματική σύμβαση πληροί τις διατάξεις των άρθρων 100 του ν.3852/2010 και 

12 παρ.4 του ν.4412/2016 καθώς: i) συντρέχει αδυναμία του Δήμου Κέας να 

εκπονήσει τις μελέτες που συνιστούν τα αντικείμενα της προγραμματικής σύμβασης, 

ενόψει του μειωμένου, σε σχέση με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου Τεχνικού 

Προγράμματος, προσωπικού της Τεχνικής του Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τα 

συγκεκριμένα – μικρά χρονοδιαγράμματα που επιβάλλει το χρηματοδοτικό εργαλείο 

στο οποίο έχει ενταχθεί το εν λόγω έργο. Ii) H προγραμματική σύμβαση έχει 

συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ του Δήμου Κέας και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- 

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ήτοι χωρίς την συμμετοχή 

ιδιώτη, οι οποίες αποτελούν αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 του 

ν.4412/2016 και έχουν ως κοινό σκοπό την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που 

αλληλοκαλύπτεται γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους. Η «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. ως 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ειδικού σκοπού, είναι άμεσα επιφορτισμένη με 

την δημόσια αποστολή της προώθησης αναπτυξιακών πολιτικών στην περιοχή της 

καταστατικής της παρέμβασης και υπηρετεί εκ του συστατικού της νόμου το δημόσιο 

συμφέρον. Η υλοποίηση δε, της εν λόγω συνεργασίας, ενόψει του αντικειμένου της 

εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, στο μέτρο που 

επιδιώκεται η βελτίωση και η επιτάχυνση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Κέας και κατ’ επέκταση η απορρόφηση πόρων για την ανάπτυξη των 

υποδομών του με την τεχνική συνδρομή της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», στο μετοχικό κεφάλαιο 

της οποίας δεν συμμετέχει κανένας ιδιώτης. iii) Οι εμπλεκόμενοι φορείς και ιδίως η 

«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» δεν εκτελούν τις κρίσιμες δραστηριότητες (εκπόνηση μελετών και 

παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών) στην ελεύθερη αγορά προς οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημόσια αρχή ή ιδιωτική επιχείρηση), όπως προκύπτει 

από την υπ’ αριθμ. 61/2022 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της 

«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.». Αντιθέτως, προκύπτει ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ 

Α.Ε.» πραγματοποιεί το σύνολο της δραστηριότητας της σε συνεργασία, βάσει 

«προγραμματικών συμβάσεων», με τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. iv) Τέλος, 

με τη σύναψη της προγραμματικής αυτής σύμβασης κανένας ιδιωτικός πάροχος 

υπηρεσιών δεν περιέρχεται σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών του, 

δεδομένου ότι ο εν λόγω Αναπτυξιακός Οργανισμός, ως αναθέτουσα αρχή, κατά τους 

όρους του άρθρου 2 παρ.1 του ν.4412/2016, οφείλει κατά τις συναλλαγές της με 

τρίτους, οι οποίες είναι δυνητικά αναγκαίες για την επιτέλεση των καθηκόντων που 

της ανατίθενται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Ενόψει των προεκτεθέντων, η εν θέματι προγραμματική σύμβαση 

καθιερώνει «οριζόντια συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών» σύμφωνα με το 

άρθρο 12 παρ. 4 του ν.4412/2016, και εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 

αυτού. 

 



Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Κέας  και η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  προβαίνουν κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στη σύναψη της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

• Προοίμιο 

• Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

• Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου 

• Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης 

• Φορέας Διοικητικής υποστήριξης και επίβλεψης του έργου 

• Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

• Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

• Λοιπές Ευθύνες   

• Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

• Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες 

• Τελικές Διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Κέας περιλαμβάνει το νησί της Κέας και την Μακρόνησο. Έδρα του Δήμου είναι η 
Ιουλίδα, με κύριο λιμάνι την Κορρησία ή Λιβάδι. Ο Δήμος Κέας έχει μόνιμο πληθυσμό 2455 
κατοίκους. Η Κέα είναι το δυτικότερο κατοικήσιμο νησί των Κυκλάδων και η επιφάνειά της 
εκτιμάται στα 131,693 τ χλμ ενώ έχει μήκος ακτών 88 χιλιόμετρα. Είναι το πιο κοντινό 
κατοικήσιμο κυκλαδονήσι στην Αττική, είναι το 6ο σε έκταση και το 10ο σε πληθυσμό νησί 
των Κυκλάδων. Νησί με πλούσια ιστορία και πολιτιστικό απόθεμα, η Κέα διαθέτει 
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και στην τουριστική 
ανάπτυξη των Κυκλάδων, με κύριο ειδοποιό χαρακτηριστικό την προσήλωση στις αρχές της 
αειφορίας και την διατήρηση του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Στα πλαίσια εφαρμογής του Αρθ. 86, Ν. 4504/2017 όπως ισχύει, θα πραγματοποιηθεί η 
αναγκαία συλλογή στοιχείων, η επιτόπια έρευνα και η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών 
για την προετοιμασία του φακέλου νομιμοποίησης του υφιστάμενου λιμενικού έργου 
(προβλήτα), διαστάσεων περίπου 85m x 10m, το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά της 
ακτής του όρμου, της περιοχής «Ποίσσες», της νήσου Κέας. 
Αναλυτικότερα, μετά τη συλλογή στοιχείων, θα εκπονηθεί Υποβρύχια Επιθεώρηση, για την 
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αναλυτικά θα εκπονηθούν τα κάτωθι: 

1. Τοπογραφική & Βυθομετρική Αποτύπωση του υφιστάμενου έργου και της 
θαλάσσιας περιοχής  σε όλο το πλάτος του όρμου (περίπου 330μ), καθώς και 
χερσαίου τμήματος που θα περιλαμβάνει και τη ζώνη παραλίας. 

2. Υποβρύχια Επιθεώρηση   



3. Ακτομηχανική διερεύνηση με ποιοτικές και υπολογιστικές μεθόδους (χρήση 
εμπειρικών εξισώσεων), για πιθανές επιπτώσεις του υφιστάμενου έργου στην 
παρακείμενη ακτή. 

4. Τεχνική Περιγραφή του υφιστάμενου έργου, ως προς το ύφαλο και το έξαλλο τμήμα 
της κατασκευής, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα συμπεράσματα των 
προαναφερθέντων μελετών, προκειμένου αυτή να υποβληθεί στην αρμόδια 
Κτηματική Υπηρεσία. 

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του υφιστάμενου έργου, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, η οποία θα αναλύει τις επιπτώσεις του υφιστάμενου 
έργου στο ανθρωπογενές, το πολιτιστικό και το φυσικό περιβάλλον. 

 
Τέλος, θα παρασχεθεί η απαιτούμενη υποστήριξη στον Δήμο Κέας κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), και της 
υποβολής φακέλου, μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης του έργου. 
 
Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα ωρίμανσης της κάτωθι μελέτης, η οποία είναι 

ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κέας: 

“Νομιμοποίηση Υφιστάμενου Λιμενικού Έργου στην Περιοχή Ποίσσες, Κέα” 

 
για την οποία έχει δεσμευτεί πίστωση στον προϋπολογισμό του ΚΑΕ ………………………. 
 
Το αντικείμενο των επί μέρους μελετών αποτελείται από: 

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΉ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
2. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. 
3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΉ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. 

• Τοπογραφικό και Βυθομετρικό Διάγραμμα. 
• Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης συνοδευόμενο από φωτογραφίες με τα ευρήματα. 

 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

• Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

• Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης με τους αντίστοιχους χάρτες σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία. 



 
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για 

την υλοποίηση της μελέτης: «Νομιμοποίηση Υφιστάμενου Λιμενικού Έργου στην Περιοχή 

Ποίσσες του Δήμου Κέας» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» 

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) για λογαριασμό του Δήμου Κέας  (ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ). 

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» , στο πλαίσιο της παρούσας, θα παραδώσει 
στον Δήμο Κέας την κάτωθι εργασία: 

 

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΉ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. 
1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 

 
Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι δυνατόν να τροποποιείται συνεπεία της 
συνεργατικής σχέσης των δύο μερών, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας 
πράξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά την περιοχή με σήμανση στον επισυναπτόμενου χάρτη στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.680,00 €  
(Οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα  ευρώ), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%)  
που αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό  
οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας  με  ΚΑΕ ………………). 

Ο παραπάνω προϋπολογισμός προκύπτει ύστερα από έκπτωση επί των προεκτιμώμενων 
αμοιβών μελετών όπως αυτές αναλύονται στο παράρτημα Ι. 
Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών 
του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης της μελέτης, ως κάτωθι: 

 

1. ΣΤΑΔΙΟ Α’: 100% του συνολικού προϋπολογισμού   

Κάθε αύξηση του κόστους των επιμέρους εργασιών ή της συμβατικής δαπάνης μετά την 
υπογραφή των συμφωνητικών με τους μελετητές, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του 
ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Οι μελέτες θα εκπονηθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α  
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 
 



2.  Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του Δήμου Κέας  για τη χρηματοδότηση του 
έργου. 
 

3. Ο Δήμος Κέας  δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν 
αξιώσεις από τον Φορέα Υλοποίησης. 

 

4. Μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει την ευθύνη για τις 
διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της μελέτης,  με δικές του δαπάνες και 
ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται έως έξι (6) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση 
του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι 
ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 10. 

 

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της 
προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει: 
• Να εκπονήσει, να ελέγξει, να θεωρήσει και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές 

μελέτες που θα απαιτηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης. 

• Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους 
εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί. 

• Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό 
επίπεδο. 

• Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό  προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση των 
μελετών, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών 
από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
υλοποίηση των μελετών. 

• Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης 
των μελετών. 



• Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 8. 

• Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από 
υπάλληλό του. 

• Να αποστέλλει  στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Κέας κάθε 
πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με 
επισυναπτόμενα τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το 
νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα 
οι διαδικασίες πληρωμής. 

• Την εν γένει συνεχή ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας για όλα τα στάδια 

υλοποίησης του έργου. 
 

Β.   Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει: 

• Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το 
επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου 
της παρούσας Σύμβασης. 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 8. 

• Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της 
παρούσας. 
 

ΆΡΘΡΟ 9:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, για τη 
μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης. 
 
Ο Δήμος Κέας, είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένου του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σχετιζόμενων, είτε με το καθεστώς 
ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης, είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο 
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.   
 
Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και 
γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου  
και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) 
στελέχη του Δήμου Κέας με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Κέας,  β) ένα (1) στέλεχος του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με 
τον αναπληρωτή του οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού. 

1. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας. 

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 



α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους 
όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή 
κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. 
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 
γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης της μελέτης. 
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης των 
όρων της προγραμματικής σύμβασης. 
 
4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου 
της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα 
αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία συνεδρίασης. 
 
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το 
ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
 
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας όπως ορίζεται 
ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση 
υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη 
που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή 
αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων 
μελών της 
 
7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών 
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη 
αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή 
της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και 
υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση. 

1. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης 
δεν επιτρέπονται. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
 
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, 
παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των 
συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη 
περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον 
νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως. 



 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 
των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των 
Αθηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης 

εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 

υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά και 

στη συνέχεια υποβάλλουν την απόφασή τους για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά 

όργανα των αντισυμβαλλομένων. 

• Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη 

υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων 

που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή 

απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 

μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα. 

• Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 

οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να 

καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημία τους. 

• Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα 

αναλαμβάνει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους 

που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. να 

καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, 

ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι 

συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής 

αυτού. 

• Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και 

καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις 

χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της 



παρούσας Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την 

έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή 

εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά 

την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση 

αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του 

αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

• Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της 

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη 

οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα. 

• Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να 

παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο 

που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Κέας. 

• Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση 

και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που 

αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει 

ήδη καταβάλλει. 

• Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της η συλλογή και 

επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με 

τη σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως 

κάθε φορά ισχύει. 

• Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του 

συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το 

οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, 

έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 



 
 
 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 

 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πίνακας Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών / Αμοιβών μελετών μετά την έκπτωση 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για εγκρίσεις) 

 

Στάδια Α 

Δίμηνα 1 2 3 

Νομιμοποίηση Υφιστάμενου Λιμενικού Έργου στην Περιοχή Ποίσσες, Κέα. 

Τοπογραφική & Βυθομετρική Αποτύπωση *   

Υποβρύχια Επιθεώρηση *   

Εκτίμηση Ακτομηχανικού καθεστώτος * *  

Τεχνική Περιγραφή  * * * 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων   * * 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Τα όρια της περιοχής μελέτης μας στα ανάντη, καθορίζονται από τη γραμμή παραλίας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 192/2022 

 

ΘΕΜΑ 16ο :  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
των Δήμων για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (7η-8η-
9η μηνιαία κατανομή έτους  2022).  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
αναφέρει ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 64065/30-09-2022 έγγραφο του Τμήματος 
Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερωθήκαμε για την κατανομή με τον 
τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00€, το οποίο 
αποδίδεται ως 7η, 8η και 9η μηνιαία δόση έτους 2022 για το Δήμο Κέας, καλούμαστε να 
αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την  7η, 8η και 9η μηνιαία 
δόση έτους 2022, συνολικού ποσού 27.540,00 € για κάλυψη έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων του Δήμου, ως εξής: 
• ΚΑ 25.7312.25 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2022»: ποσό 10.956,00 € 
• ΚΑ 30.7323.0017 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2022»: ποσό 11.584,00 € 
• ΚΑ 30.7413.0030 «οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί»: ποσό 5.000,00 € 
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περ. ιη αρ. 72 Ν. 3852/2010, να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το υπ’ 
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αριθμ. 45684/08-07-2022 έγγραφο του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με το οποίο ενημερωθήκαμε για την κατανομή από το λογαριασμό του 
Υπουργείου που τηρείται με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού 
ποσού 27.540,00 €, για το Δ. Κέας, το οποίο αποδίδεται ως 7η, 8η και 9η μηνιαία δόση 
έτους 2022 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν 

ΠΑΡΩΝ) 
 
 

Αποδέχεται και κατανέμει την 7η, 8η και 9η ΣΑΤΑ έτους 2022, συνολικού ποσού 27.540,00 €, 
για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής: 
 

• ΚΑ 25.7312.25 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2022»: ποσό 10.956,00 € 
• ΚΑ 30.7323.0017 «Κατασκευή τοίχων αντιστοίριξης έτους 2022»: ποσό 11.584,00 € 
• ΚΑ 30.7413.0030 «οριοθέτηση ρέμματος στην περιοχή Σπαθί»: ποσό 5.000,00 € 

 
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 193/2022 

 
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση υποβολής μίας (1) ενιαίας πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής 
προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και 
την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας» στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" Πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα 
Προτεραιότητας : "Ψηφιακή Σύγκλιση".  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
 
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής: 
Λαμβάνοντας υπόψιν: 

• Την με αρ. 49/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑ31ΩΕΔ-ΒΘΓ) 
σχετικά με την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την έγκριση υποβολής πρότασης 
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα 
Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τις κάτωθι πράξεις : (1) Προμήθεια 
συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και 
της διοικητικής – επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και καταπολέμηση 
της εξάπλωσης της πανδημίας στον Δήμο Κέας & (2) Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και 
ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας,   

• την με αρ. 60/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΠΞ4ΩΕΔ-1ΦΟ) με 
την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω 49/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  μετά την 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ08 (ΑΔΑ: ΡΡΥΙ46ΜΤΛ6-
Ζ05), ως προς το συνολικό προϋπολογισμό των δύο πράξεων, 

• το μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 
χρηματοδότησης (αρ. πρωτ 1653/23.04.2020 και 1654/23.04.2020) έως σήμερα και 
τις αλλαγές που έχουν προκύψει στις ανάγκες του Δήμου μας και 

• τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') με τίτλο «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
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ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και 
σύμφωνα με το άρθρο 117, παράγραφος 2 αυτού, στις αρμοδιότητες της 
Οικονομικής Επιτροπής περιήλθε η λήψη αποφάσεων για την υποβολή 
προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, 
προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα. 

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την τροποποίηση της με αρ. 49/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την με αρ. 60/2021 απόφαση, 
ως προς την ενοποίηση των δύο υποβληθέντων αιτήσεων με την υποβολής μίας (1) ενιαίας 
αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Προμήθεια 
συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της 
διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας», η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) κύριων 
υποέργων και ενός (1) οριζόντιου υποέργου με συνολικό προϋπολογισμό 1.005.784,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Η πράξη θα περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

• Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στο 
Δήμο Κέας (αφορά στην αγορά 2 επιβατικών οχημάτων τύπου pick up 4*4) 

• Υποέργο 2: Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πλημμυρών και 
ενημέρωση – προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Κέας (αφορά στην προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση και την τηλεδιαχείριση 
πλημμυρικών φαινομένων καθώς και την οργάνωση κέντρου επιχειρήσεων) 

• Υποέργο 3: Προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού και 
ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο 
Κέας (αφορά σε προμήθεια συστημάτων για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και 
διοικητικών πράξεων, εξ αποστάσεως διαχείριση αιτημάτων πολιτών, πακέτο 
μηνυμάτων για ειδοποίηση πολιτών καθώς και πύλες θερμομέτρησης, συσκευές 
καθαρισμού και απολύμανσης αέρα) 

• Υποέργο 4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και 
συστημάτων έξυπνων πόλεων στον Δήμο Κέας (αφορά στην ψηφιοποίηση έργων 
λαϊκής τέχνης και διάθεσης υλικού για τα αγροτικά προϊόντα και τη διαχείριση 
λειτουργικού συστήματος, εικονικό λαογραφικό μουσείο, σύστημα διαχείρισης 
κοιμητηρίων, αποτυπώσεις κοιμητηρίων και οστεοφυλακίων, κ.λπ.) 

• Υποέργο 5: Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου 
Κέας (αφορά στην ψηφιοποίηση υποδομών και κινητής και ακίνητης περιουσίας, 
Πλατφόρμα IoT, δίκτυο μεταφοράς δεδομένων IoT, ενεργειακή ανάλυση και 
συστήματα έξυπνου φωτισμού) 

• Οριζόντιο υποέργο: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της 
πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της 
πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, 
καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας»» 

 
Εισηγούμαστε την έγκριση υποβολής της εν θέματι πρότασης ως ανωτέρω.  
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η  Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

την τροποποίηση της με αρ. 49/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί με την με αρ. 60/2021 απόφαση, ως προς την ενοποίηση των δύο 

υποβληθέντων αιτήσεων με την υποβολής μίας (1) ενιαίας αίτησης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08, στον Άξονα 

Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού 

εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - 

επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της 

πανδημίας στο Δήμο Κέας», η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) κύριων υποέργων και 

ενός (1) οριζόντιου υποέργου με συνολικό προϋπολογισμό 1.005.784,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η πράξη θα περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

• Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στο 
Δήμο Κέας (αφορά στην αγορά 2 επιβατικών οχημάτων τύπου pick up 4*4) 

• Υποέργο 2: Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πλημμυρών και 
ενημέρωση – προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Κέας (αφορά στην προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση και την τηλεδιαχείριση 
πλημμυρικών φαινομένων καθώς και την οργάνωση κέντρου επιχειρήσεων) 

• Υποέργο 3: Προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού και 
ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο 
Κέας (αφορά σε προμήθεια συστημάτων για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και 
διοικητικών πράξεων, εξ αποστάσεως διαχείριση αιτημάτων πολιτών, πακέτο 
μηνυμάτων για ειδοποίηση πολιτών καθώς και πύλες θερμομέτρησης, συσκευές 
καθαρισμού και απολύμανσης αέρα) 

• Υποέργο 4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και 
συστημάτων έξυπνων πόλεων στον Δήμο Κέας (αφορά στην ψηφιοποίηση έργων 
λαϊκής τέχνης και διάθεσης υλικού για τα αγροτικά προϊόντα και τη διαχείριση 
λειτουργικού συστήματος, εικονικό λαογραφικό μουσείο, σύστημα διαχείρισης 
κοιμητηρίων, αποτυπώσεις κοιμητηρίων και οστεοφυλακίων, κ.λπ.) 

• Υποέργο 5: Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου 
Κέας (αφορά στην ψηφιοποίηση υποδομών και κινητής και ακίνητης περιουσίας, 
Πλατφόρμα IoT, δίκτυο μεταφοράς δεδομένων IoT, ενεργειακή ανάλυση και 
συστήματα έξυπνου φωτισμού) 

• Οριζόντιο υποέργο: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της 
πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της 
πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, 
καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας»» 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 194/2022 

 
ΘΕΜΑ 18ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την 
κάλυψη εξόδων φιλοξενίας μελών της Animal Action Hellas, για την πραγματοποίηση 
προγράμματος φροντίδας ιπποειδών.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής : 
Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και απονεμήθηκε στο δήμαρχο η αρμοδιότητα 
να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου 
(δηλαδή χωρίς να απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική 
επιτροπή ή από το δημοτικό συμβούλιο). 
Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική 
επιτροπή, που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να 
ισχύει σε κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την 
ισχύ του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των 
δαπανών.  
 
Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση 
ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο 
αυτής με συνέπεια από 31-8-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4625/2019 στο ΦΕΚ 
139Α) και εφεξής, όποτε απαιτείται εξειδίκευση πίστωσης να προηγείται απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής (αντί δημοτικού συμβουλίου) πριν από την απόφαση του δημάρχου 
έγκρισης και διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για 
την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο 
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 
Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & 
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού 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. 
Από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στην Κέα σε συνεργασία με το 
Πρόγραμμα Φροντίδας Ιπποειδών της Animal Action Hellas (Greek Animal Welfare Fund), 
δράση με εξειδικευμένες κτηνιατρικές, οδοντιατρικές και πεταλωτικές υπηρεσίες, σε 
απομακρυσμένες συνήθως περιοχές, όπου, είτε δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι 
επαγγελματίες, είτε οι τοπικοί κτηνίατροι και, οι τοπικοί αυτοδίδακτοι συνήθως, πεταλωτές 
έχουν περιορισμένη εμπειρία. 
Ο σκοπός της επίσκεψης της ομάδας Φροντίδας Ιπποειδών στην Κέα είναι: 
1) η επιτόπου φροντίδα των ιπποειδών εργασίας (παροχή κτηνιατρικής,   οδοντιατρικής και 
πεταλωτικής φροντίδας, υπηρεσίες που προσφέρονται αντίστοιχα από επαγγελματία 
κτηνίατρο με γνώσεις στα ιπποειδή, τεχνικό δοντιών ιπποειδών και πεταλωτή)    και 
 
2) η ενημέρωση και εκπαίδευση των ιδιοκτητών των ζώων, ώστε να μπορούν να 
αναγνωρίζουν πότε πρέπει να καλούν τον κτηνίατρο, πότε μπορούν να δράσουν μόνοι τους 
και ποιος είναι ο σωστός τρόπος διατροφής και περιποίησης των ζώων τους, με ό,τι αυτό 
περιλαμβάνει, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το επίπεδο ευζωίας των ζώων. 
 
3) η προαγωγή συμφερόντων όσων δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο 
χρησιμοποιώντας καθημερινά τα ιπποειδή, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την 
φροντίδα και την ευζωία των ιπποειδών εργασίας 
 
Στο πλαίσιο της δράσης, ο Δήμος Κέας θα χρειαστεί να καλύψει: 
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Έξοδα φιλοξενίας για τη διαμονή 3 ατόμων του προγράμματος (κτηνίατρο, οδοντοτεχνικό 
ιπποειδών και πεταλωτή) σε 3 μονόκλινα δωμάτια για μία διανυκτέρευση, με ημερομηνία 
άφιξης την Πέμπτη 27/10/22 & ημερομηνία αναχώρησης 28/10/22 – συνολικού κόστους 
150,00 € (συμπ. ΦΠΑ και φόρου διαμονής) 
 
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του Κ.Α. 
00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του 
Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 150,00 € συμπ. ΦΠΑ.  
 
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της : 

1. 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 

2. Το άρθρο 75 παρ. ε του Ν. 3463/2006 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 150,00 € συμπ. ΦΠΑ στον ΚΑ 
00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών”  του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του 
Δήμου Κέας. 
 
Η εξειδίκευση πίστωσης αφορά στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας για τη διαμονή 3 ατόμων 
(κτηνίατρο, οδοντοτεχνικό ιπποειδών και πεταλωτή) σε 3 μονόκλινα δωμάτια για μία 
διανυκτέρευση, με ημερομηνία άφιξης την Πέμπτη 27/10/22 & ημερομηνία αναχώρησης 
28/10/22, για πραγματοποίηση δράσης με εξειδικευμένες κτηνιατρικές, οδοντιατρικές και 
πεταλωτικές υπηρεσίες του Προγράμματος Φροντίδας Ιπποειδών της Animal Action 
Hellas (Greek Animal Welfare Fund). 
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 Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας               Τα μέλη    

    
   
                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Καμίλης Θεόδωρος    
 
 

                                    Δεμένεγας Κωνσταντίνος 
 
 

                  Λουρής Αντώνιος 
 

                                                     
                                                             Πατηνιώτη Μαρία 
 
 

                                                                        Δεμένεγας Νικόλαος 
  
 
 

                  Γροσομανίδη Παρασκευή 
 


