
     3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης/14.02.2023

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022), η 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  467/09-02-2023
πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

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

       ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                      ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 
1.  Τζουβάρας Ελευθέριος                            ΟΥΔΕΙΣ
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                           
3.  Καμίλης Θεόδωρος               
4.  Πατηνιώτη Μαρία                                                  
5.  Δεμένεγας Νικόλαος 
6.  Γροσομανίδη Παρασκευή
7.  Λουρής Αντώνιος

Ο συντονισμός της  διαδικασίας για τη  λήψη αποφάσεων και  την  συγγραφή του
συνοπτικού πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 467/09.02.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  : Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη μισθοδοσίας σχολικών καθαρι-
στών λόγω λειτουργίας ολοήμερου σχολείου. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή επιχορήγησης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας,  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2022.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 3ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022.  [Εισηγητής : Αντι-
δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατα-
κύρωσης και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]  

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή επιχορηγήσεων για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμα-
κευτικών ουσιών για την άμεση περίθαλψη ζώων συντροφιάς και 1η αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ.έτους 2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομι-
κής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 6ο  :  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2ης αναμόρ-
φωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023.  [Ειση-
γητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται
για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
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ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότη-
τας,  συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2023-2024  του Δήμου
Κέας. [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοι-
κτού διαγωνισμού για την υπηρεσία “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 10ο  :  Ορισμός δικηγόρου για τη διαδικασία εκπροσώπησης του Δήμου Κέας
όπως δια λογαριασμό του Δήμου Κέας παραιτηθεί κατ’ αρ. 143 Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας από τις ασκηθείσες ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών προσφυγές.   [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη μισθοδοσίας σχολικών καθαρι-
στών λόγω λειτουργίας ολοήμερου σχολείου. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι, αναφέρει τα εξής :

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματο-
δοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε ανα-
πτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4722/2020 (Α΄ 177).»
Β) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα 
εξής:  «…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις 
κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οι-
κείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφα-
ση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρα-
κτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγη-
σης της Οικονομικής Επιτροπής.»
Γ) Το υπ΄ αριθμό 89689/27-12-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Επιχορήγηση των Δήμων 
της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 6.000.000,00€ για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπι-
κού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μο-
νάδες της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23» (ΑΔΑ:Ω8Σ246ΜΤΛ-ΝΠΘ) στο οποίο αναφέρο-
νται τα εξής: 
«Εγκρίνουμε την επιχορήγηση συνολικού ποσού ύψους 6.000.000,00 € στους δήμους της 
χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για 
το σχολικό έτος 2022-23, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που προ-
έκυψαν από την λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και την εφαρμογή του διευρυμένου 
ωραρίου λειτουργίας στις σχολικές μονάδες της χώρας ». 

Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 1.441,00 €.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:

Την αποδοχή της επιχορήγησης για την κάλυψη  μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας 
για το σχολικό έτος 2022-23, ποσού 1.441,00 €.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την αποδοχή της επιχορήγησης για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για
το σχολικό έτος 2022-23, ποσού 1.441,00 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 14/2023
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ΘΕΜΑ 2ο : «Αποδοχή επιχορήγησης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2022».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι, αναφέρει τα εξής :

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματο-
δοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε ανα-
πτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4722/2020 (Α΄ 177).»

Β) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα 
εξής:  «…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις 
κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οι-
κείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφα-
ση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρα-
κτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγη-
σης της Οικονομικής Επιτροπής.»

Γ) Το υπ΄ αριθμό 90260/23-12-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Κατανομή ποσού 
5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους
δήμους της χώρας , από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022» (ΑΔΑ: ΩΤΖΕ-
46ΜΤΛ6-Λ06) στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνο-
λικό
ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) στους δήμους της χώρας, αποκλει-
στικά και μόνο για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 5.000,00 €.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:

1.Την αποδοχή της επιχορήγησης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2022, ποσού 5.000,00 €.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της επιχορήγησης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022,
ποσού 5.000,00 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 15/2023
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Θέμα 3 :  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :
 
Έχοντας υπόψη την  ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942,  και σύμφωνα με τις 
οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας 
υποβάλλουμε την έκθεση εκτέλεσης του Δ΄ τριμήνου 2022. 
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ΄ 
τριμήνου, που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον 
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν
θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. 
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο 
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από 
την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την 
εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 
καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το 
Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, 
δυνάμενο να προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω.

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού 
συμβουλίου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί 
αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία 
υπηρεσία Επιτρόπου  για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 
3852/2010.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά 
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα 
αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το Δ΄ τρίμηνο 2022.

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι 
συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα 
προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 
Δ΄ τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Δ΄ 
τριμήνου 2022.

2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Δ΄ τριμήνου 2022

3. Πίνακας 3 : Πίνακας αναμορφωμένης στοχοθεσίας προϋπολογισμού του 
έτους 2022.
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  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία 
μας στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  §1  της  ΚΥΑ  34574 «για  τον  έλεγχο  του
βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό
των αποκλίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους
στόχους εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια
έσοδα»  και  «Έσοδα  ΠΟΕ»  ελέγχονται  διακριτά  εφαρμόζοντας  την  ίδια
μεθοδολογία υπολογισμού απόκλισης των εσόδων.

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του Δ΄ τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ
Ομαδοποιημένοι Κωδικοί

Προϋπολογισμού
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση

Ποσοστό 
Απόκλισης 
%

1. Επιχορηγήσεις
από Τακτικό

Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131)+
(1325)+ (1327) + (1215) +

(4311) –(1315)
1.201.253,42 1.292.422,05 91.168,63 7,59%

2. Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

(1212)+ (1213) + (1216)+ (1219)
+ (1321) + (1322) + (1326) +

(1328) + (1329) - (8262)+ (1217)
+ (1315)+(1323)+ (1324)

1.502.972,74 360.698,01 -1.142.274,73 -76,00%

3α. Ίδια Έσοδα
(01)+ (02)+ (03)+ (04) + (05)+
(07) + (11)+ (14) + (15) + (16)

701.846,00 762.730,43 60.884,43 8,67%
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3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) Έσοδα παρελθόντων
οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται  για πρώτη φορά

277.477,30 333.820,12 56.342,82 20,31%

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα - (85)
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

104.688,20 117.078,63 12.390,43 11,84%

5. Λοιπά Έσοδα

(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου
και τρίτων (+) (42)  Επιστροφές
χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις

από δάνεια + (4319) Λοιπά
έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

1.477.046,40 531.997,98 -945.048,42 -63,98%

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

5.265.284,06 3.398.747,22 -1.866.536,84 -35,45%

6. Διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα κατά την

31.12 2021
1.739.612,52 1.739.612,52

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων

(Α1+6)
7.004.896,58 5.138.359,74 -1.866.536,84 -26,65%

Η απόκλιση των εισπράξεων έναντι των στόχων στο σύνολο των εσόδων (Α1) είναι
αρνητική σε ποσοστό 35,45%. Η απόκλιση οφείλεται στις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ
(ομάδα ΚΑΕ 2) με -76% και στα έσοδα από παρακρατούμενους φόρους (ομάδα ΚΑΕ
5). Η ροή των εσόδων από επιχορηγήσεις δεν εξαρτάται αμιγώς από τις ενέργειες του
Δήμου, και τα έσοδα παρακρατούμενων φόρων και εισφορών ακολουθούν την πορεία
πληρωμής των δαπανών. Θετική είναι η απόκλιση στα ίδια έσοδα (ομάδες ΚΑΕ 3α,3β
και 4).
    
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων,
όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

3α. Ίδια Έσοδα 701.846,00 762.730,43 60.884,43 8,67%
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 277.477,30 333.820,12 56.342,82 20,31%
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 104.688,20 117.078,63 12.390,43 11,84%
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ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 1.084.011,50 1.213.629,18 129.617,68 11,96%

Θετική απόκλιση παρουσιάζεται στους στόχους ιδίων εσόδων για το Δ΄ τρίμηνο του
έτους.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι  «για τον  έλεγχο του
βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό
των αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
«β)  Η  πορεία  πραγματοποίησης  των  εξόδων  του  Π/Υ σε  σχέση  με  τους
αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι
και ο απολογισμός του Δ΄ τριμήνου. 

Ομάδα
ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗ
ΜΕΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ

Στόχος
Απολογισμό

ς
Απόκλιση

Ποσοστ
ό

Απόκλι
σης

1. Κόστος
προσωπικο

ύ

(60) Αμοιβές και
έξοδα

προσωπικού +
(8111) Αμοιβές

και έξοδα
προσωπικού

(ΠΟΕ)

927.821,0
8

777.833,70
149.987,3

8
16,17%

2. Λοιπά
έξοδα

χρήσης

(6) Έξοδα
Χρήσης - (60)
Αμοιβές και

έξοδα
προσωπικού

2.318.668,
83

1.577.654,0
4

741.014,7
9

31,96%

3. Δαπάνες
για

επενδύσεις

(+) (7)
Επενδύσεις

3.158.232,
13

442.757,55
2.715.474,

58
85,98%
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4.
Πληρωμές

ΠΟΕ

(81) Πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.) - (8111)
Αμοιβές και

έξοδα
προσωπικού +

(83)
Επιχορηγούμενε

ς πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.)

104.051,9
3

103.817,16 234,77 0,23%

5.
Αποδόσεις

εσόδων
υπέρ

Δημοσίου
και τρίτων

(82) α)
Αποδόσεις

εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων - (8262)
Επιστροφή

χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής

χρηματοδότησης
ΠΔΕ

493.435,0
0

356.581,93
136.853,0

7
27,73%

Σύνολο
Εξόδων

(Β1)

7.002.208,
97

3.258.644,3
8

3.743.564,
59

53,46%

Η  πραγματοποίηση  δαπανών  κατά  το  Δ΄  τρίμηνο του  έτους  δεν
ξεπέρασε συνολικά τους αντίστοιχους στόχους.

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12

Οι  απλήρωτες  υποχρεώσεις  αποτελούν  την  τρίτη  παράμετρο  του
ελέγχου επίτευξης των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ
34574.  Ο στόχος  των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το τέλος  του έτους
ισούται υποχρεωτικά με μηδέν, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 44485/6-8-2018.

Η μεγάλη αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων οφείλεται στην τιμολόγηση 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που είναι ενταγμένα σε προγράμματα και η
πληρωμή τους εξαρτάται από την εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε,

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος
Απολογισμ

ός
Απόκλιση

0,00 716.591,49 -716.591,49
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 Προμήθεια συστήματος  ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (  Αντώνης
Τρίτσης): 405.852,00 €

 Διαμόρφωση  άλσους  Ιουλίδας  σε  χώρο  πολιτιστικών  εκδηλώσεων,
47.487,60 (Πράσινο Ταμείο)

 Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού
σχολειού Κάτω Μεριάς, 33.131,99  (Πράσινο Ταμείο)

 Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας:  26.251,54 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
δύο νέες έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η 
διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, 
ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων
και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο του ταμειακού 
αποτελέσματος ΟΠΔ». 

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η 
διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων 
υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η 
ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος 
ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την 
απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της
απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση 
οικονομικού αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)».

Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και 
Οικονομικού Αποτελέσματος  καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Δ΄ 
τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 5.265.284,06 3.398.747,22 -1.866.536,84

6. Διαθέσιμα 1.739.612,52 1.739.612,52
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 7.004.896,58 5.138.359,74 -1.866.536,84



     3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2023

Σύνολο Εξόδων (Β1) 7.002.208,97 3.258.644,38 -3.743.564,59

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 2.687,61 1.879.715,36 1.877.027,75

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 0,00 716.591,49 716.591,49

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 2.687,61 1.163.123,87 1.160.436,26

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

16,57%

Ο στόχος των ταμειακών διαθεσίμων για το Δ τρίμηνο έχει επιτευχθεί και 
κατ΄ επέκταση το Οικονομικό αποτέλεσμα είναι θετικό με την απόκλιση στο 
16,57%.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ

Με τη ΚΥΑ 34574 εισήχθη επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της 
απόκλισης να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που 
μεταβάλλουν το συνολικό του ύψος. 
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του 
συνολικού ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, 
και του αναμορφωμένου π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους 
συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική 
απόκλιση».
Στο εξεταζόμενο Δ τρίμηνο και κατ΄ επέκταση στο σύνολο του έτους, έχουν 
πραγματοποιηθεί εικοσιπέντε (25) αναμορφώσεις εκ των οποίων οι ακόλουθες
μεταβάλλουν το ύψος του Π/Υ. 

Σύνολο Π/Υ  ισχύουσας στοχοθεσίας 7.455.953,00

Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ 9.493.931,74
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 2.037.978,74

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 27,33%

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 2.037.978,74€ οφείλεται στις εγγραφές των 
πιστώσεων:

8η αναμόρφωση 255.835,08
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Βιώσιμη

Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος  Κοινόχρηστων
Ποδηλάτων»

10η αναμόρφωση 1.273.939,73 Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (προγρ. Αντ. Τρίτσης)
» 200,00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων

11η αναμόρφωση
46.427,99

Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους λόγω επιβάρυνσης του π/υ
από την αύξηση του ενεργειακού κόστους
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12η αναμόρφωση 9.561,95 Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ
15η αναμόρφωση

830.787,60
Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής

αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού
στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης)

16η αναμόρφωση 29.642,76 Συμπληρωματικές επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ
17η αναμόρφωση -555.884,67 Συμμόρφωση Π/Υ με ΣΑΕ 2022 (Δίκτυα αποχέτευσης ΠΝαιγ.)
18η αναμόρφωση 41.578,28 Κωδικοί προϋπολογισμού απόδοσης κρατήσεων
19η αναμόρφωση 24.432,00 Επιχορήγηση για «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»
20η αναμόρφωση

51.000,00
Επιχορήγηση τόκων προγράμματος Αντ. Τρίτσης και

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ προμήθεια οχήματος
23η αναμόρφωση

12.413,11
Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Γήπεδο 11Χ11» και κωδικοί

απόδοσης κρατήσεων
24η αναμόρφωση 5.863,68 Συμπληρωματική επιχορήγηση για «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»
25η αναμόρφωση

12.181,00
Επιχορήγηση από ΚΑΠ για ενίσχυση ρευστότητας λόγω

αύξησης ενεργειακού κόστους
2.037.978,51

Σημ.: Η διαφορά 0,23€  μεταξύ της μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας και των 
αναμορφώσεων Π/Υ οφείλεται στην στρογγυλοποίηση των ποσών στον 
υποβαλλόμενο πίνακα στοχοθεσίας. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1+6) 7.004.896,58 5.138.359,74 1.866.536,84
Συντελεστής μεταβολής 27,33%

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και
Διαθεσίμων (Α1+6)

8.919.585,46 5.138.359,74 3.781.225,72

Σύνολο Εξόδων (Β1) 7.002.208,97 3.258.644,38 3.743.564,59
Συντελεστής μεταβολής 27,33%

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 8.916.163,23 3.258.644,38 5.657.518,85

Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα
(Α1+6)-Β1

3.422,23 1.879.715,36 1.876.293,13

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 0,00 716.591,49 716.591,49

Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-
Γ2)

3.422,23 1.163.123,87 1.159.701,64

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. Αποτ. 13,00%

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
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1.  Το  άρθρο  72  παρ.1  περ.β΄  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης

και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»   όπως

αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014

2. Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως

αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014

3. Την με αριθ.πρωτ. 359/02.02.2023 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς

Τμήματος

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη & κ.Νικόλαος Δεμένεγας 

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

                     Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2022 και την υποβολή
εισήγησης  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 16/2023
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ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρω-
σης και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμή-
θεια με τίτλο “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ”. [Εισηγητής : Αντι-
δήμαρχος – 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. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύ-
λαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διε-
ξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επι-
τροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 392/07-02-2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ»

Στην Ιουλίδα την 7 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε  τακτική
συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού  του άρθρου 221
παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  223/2022  (ΑΔΑ:
ΩΥ8ΩΩΕΔ-Ο7Ε)    απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ,  προκειμένου  να  προβεί  στην
ηλεκτρονική αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού  για  τη   σύναψη Σύμβασης  για  την  προμήθεια  με  τίτλο “ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ ” (Αριθμ. Διακήρυξης 6184/07.12.2022), η οποία
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ  22PROC011756064,  βάσει  του  άρθρου  32  του  Ν.
4412/2016  και  η  οποία   καταχωρήθηκε  στο  ΕΣΗΔΗΣ  και  έλαβε  το  συστημικό  αριθμό
“178571”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ Διοικητικών
Τακτικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Τακτικό  Μέλος Δήμητρα Δεμενεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1.Με  την  υπ’  αριθ.  10/2023  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εγκρίθηκε  το  από
09.01.2023 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική
προσφορά και με την υπ’ αριθμ. 13/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε
το  υπ’  αριθ.  293/30.01.2023 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικής
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προσφορά  της  Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του
Ν.4412/2016 και  κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος   του διαγωνισμού η εταιρεία  AMCO
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ,  με τη συνολική συμβατική αξία των
198.800,00 ευρώ, πλέον 47.712,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 246.512,00 ευρώ. 

2.  Με  την  υπ΄  αριθ.  338/01.02.2023  πρόσκληση,  η  Δήμαρχος  Κέας,  προσκάλεσε  τον
προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει,   εντός  δέκα (10) ημερών,   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. της οικείας διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή  αρχείων  pdf και  προσκομίζονται  κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
τους,  κατά  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α’  94).  Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία
αποτελούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική παραλαβή των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
που ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ την
03.02.2023.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν:
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(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί  έως τρείς (3) μήνες  πριν από την
υποβολή  του,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  εις  βάρος  τους  αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 
Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  ιδίως  στην  περίπτωση  προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  (IKE)  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  στους
διαχειριστές.

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό πτώχευση, δεν  έχουν  υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης,  ειδικής  εκκαθάρισης  η  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή  η  από  δικαστήριο  η  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται  από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι  ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν
εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν
σε αυτές.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες  πριν από την υποβολή τους.

(4)  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου που  έχει  εκδοθεί   έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  μέρες πριν  από  την  υποβολή  του, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  προσφορών,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν να παραμένουν  εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)      
α)  Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ) Απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε προσφέροντος για
την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό,  για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου
καθώς  και  του  τυχόν  αντικλήτου  του  στο  διαγωνισμό  (εκτός  εάν  η  εξουσία  προς
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εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει
δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις). 

(6) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή του
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής» .
Μέχρι  τη  πλήρη  λειτουργία  του  πληροφοριακού  συστήματος,  το  πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ
μπορεί να αντικαθίσταται  από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

(7)  Νομιμοποιητικά  έγγραφα  πιστοποίησης  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας, ως ορίζεται στην παρ. 2.2.5. της οικείας διακήρυξης

(8) Νομιμοποιητικά έγγραφα πιστοποίησης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας  ως
ορίζεται στην παρ. 2.2.6. της οικείας διακήρυξης

(9) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του οικονομικού φορέα ,  η οποία έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης,  ότι: α) το σύνολο των εγγράφων που
έχουν υποβληθεί εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προφοράς,
καθώς  και  το  σύνολο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  –  προσωρινού  αναδόχου,
αποτελούν ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της
AMCO ABEE οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4 της διακήρυξης λόγοι αποκλεισμού, γ)
δεν  έχει  επιβληθεί  σε  βάρος  της  AMCO  ABEE  η  κύρωση  του  οριζόντιου  αποκλεισμού,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας,  δ)  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα
σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  ΦΕΚ,
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα κ.ά.) εξακολουθούν να ισχύουν έως
σήμερα,  ε)  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών της εταιρείας μας όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

(10)  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
του

(11) Πιστοποιητικά ISO

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά υποβλήθηκαν προς πιστοποίηση της ισχύος τους, τόσο κατά το
χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  του  προσωρινού  αναδόχου,  όσο  και  μετά  τη  σχετική
πρόσκληση Δημάρχου για την υποβολή τους.  

Τα  ανωτέρω στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  δεν  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  έντυπη
μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
της παραγράφου 2.4.2.5. της οικείας διακήρυξης.

4. Από  τον  ανωτέρω  έλεγχο  της  Επιτροπής  προέκυψε  ότι   τα  δικαιολογητικά  που
υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,    ήταν πλήρη και  σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική  
πρόσκληση Δημάρχου και η οικεία Διακήρυξη. 
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5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί  για την Προμήθεια  με τίτλο  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» και προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η Προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΕΑΣ»  στην  εταιρεία  AMCO  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΒΕΕ  για
συνολικό  ποσό  των  198.800,00  ευρώ,  πλέον  47.712,00  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού
246.512,00 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Σωτηρία Μυκωνιάτη              Βασιλική Πετρή    Δήμητρα Δεμένεγα

Ύστερα από τα ανωτέρω,  η Οικονομική Επιτροπή καλείται  να εγκρίνει  το   πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισμού και να κατακυρώσει το αποτέλεσμα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 6184/07.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011756064) διακήρυξης
3)  Το  με  αρ.  392/07-02-2023 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5) Την υπ' αριθμ. 25/2023 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 23REQ011995416,
6) 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,
7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 392/07-02-2023 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

β. Εγκρίνει  την κατακύρωση  της  προμήθειας  με  τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΚΕΑΣ»  στην  εταιρεία  AMCO  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΒΕΕ  για  συνολικό  ποσό  των  198.800,00  ευρώ,  πλέον
47.712,00  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  246.512,00  ευρώ,  γιατί  κατέθεσε  όλα  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 17/2023
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ΘΕΜΑ 5ο : «Αποδοχή επιχορηγήσεων για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμα-
κευτικών ουσιών για την άμεση περίθαλψη ζώων συντροφιάς και 1η αναμόρφωση προ-
ϋπολογισμού οικ.έτους 2023».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι, αναφέρει τα εξής :

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματο-
δοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε ανα-
πτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4722/2020 (Α΄ 177).»
Β) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα 
εξής:  «…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις 
κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οι-
κείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφα-
ση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρα-
κτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγη-
σης της Οικονομικής Επιτροπής.»
Γ) Το υπ΄ αριθμό 90149/27/12/2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Προμήθεια εμβολίων και 
λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περί-
θαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που 
απορρέουν από τον ν. 4830/2021» (ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30) στο οποίο αναφέρονται τα 
εξής: 
«Κατανέμουμε, ποσό ύψους μέχρι 3.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε 
όλους τους
Δήμους της Χώρας, για την προμήθεια εμβολίων για τον εμβολιασμό αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς
(σκύλων και γατών), καθώς και για την προμήθεια βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων 
για την αντιμετώπιση της επείγουσας συμπτωματολογίας σε περιπτώσεις τοξίκωσης (δηλη-
τηριάσεις),
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021, στο πλαί-
σιο του
αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστη-
ριότητες
των δήμων» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»». 
Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 3.000,00€.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:

1. Την αποδοχή της επιχορήγησης για την «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτι-
κών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περί-
πτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον 
ν. 4830/2021», ποσού 3.000,00€.
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2.Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για 
την ένταξη των πιστώσεων ως εξής:

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

1322.0017

Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ για την «Προμήθεια εμβολίων

και λοιπών φαρμακευτικών
ουσιών για τον εμβολιασμό  ζώων

συντροφιάς και την άμεση
περίθαλψή τους σε περίπτωση

δηλητηριάσεων»

0,00 3.000,00 3.000,00

60.6681.0001

Προμήθεια εμβολίων και λοιπών
φαρμακευτικών ουσιών για τον
εμβολιασμό  ζώων συντροφιάς

και την άμεση περίθαλψή τους σε
περίπτωση δηλητηριάσεων

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

0,00 3.000,00 3.000,00

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό δεν μεταβάλλεται.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της επιχορήγησης για την «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτι-
κών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περί-
πτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον 
ν. 4830/2021», ποσού 3.000,00€.

2.Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για 
την ένταξη των πιστώσεων ως εξής :

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

1322.0017

Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ για την «Προμήθεια εμβολίων

και λοιπών φαρμακευτικών
ουσιών για τον εμβολιασμό  ζώων

συντροφιάς και την άμεση
περίθαλψή τους σε περίπτωση

δηλητηριάσεων»

0,00 3.000,00 3.000,00

60.6681.0001 Προμήθεια εμβολίων και λοιπών
φαρμακευτικών ουσιών για τον
εμβολιασμό  ζώων συντροφιάς

0,00 3.000,00 3.000,00
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και την άμεση περίθαλψή τους σε
περίπτωση δηλητηριάσεων

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 18/2023
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ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρι-
ση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023.
      

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο
προϋπολογισμός  του  έτους  2023 ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  υπ΄  αριθμ  100/2022
απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
 

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

20.6263.0010 Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων (συνεχ 2022) 40.000,00 -40.000,00 0,00

20.6263.0011 Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων 2023-24

7.000,00 40.000,00 47.000,00

20.6671.0009 Προμήθεια ελαστικών
απορριμματοφόρων (συνεχ 2022)

10.000,00 -10.000,00 0,00

20.6671.0011 Προμήθεια ελαστικών
απορριμματοφόρων 2023-24 0,00 10.000,00 10.000,00

30.6263.0011 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων (συνεχ 2022) 30.000,00 -30.000,00 0,00

30.6263.0013 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων 2023-24 1.000,00 16.000,00 17.000,00

30.6671.0012 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών
μέσων 2022-23 4.000,00 -4.000,00 0,00

30.6671.0013 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών
μέσων 2023-24 0,00 4.000,00 4.000,00

30.6264.0011 Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων (συνεχ 2022) 26.000,00 -26.000,00 0,00

30.6264.0013 Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 2023-24 1.000,00 46.500,00 47.500,00

30.6672.0012
Προμήθεια ελαστικών λοιπών

μηχανημάτων 2022-23
4.000,00 -4.000,00 0,00

30.6672.0013 Προμήθεια ελαστικών λοιπών
μηχανημάτων 2023-24 0,00 4.000,00 4.000,00

70.6263.0012
Συντήρηση και επισκευή

πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2022)
18.000,00 -18.000,00 0,00

70.6263.0014 Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων 2023-24

500,00 11.500,00 12.000,00

70.6263.0002 Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου
2023-24

0,00 6.200,00 6.200,00

141.500,00 6.200,00 147.700,00

Η αύξηση των πιστώσεων προέρχεται από το αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
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Αρχικό
Αποθεματικό

13.425,37

Αύξηση Δαπανών
(μείωση) -6.200,00

Διαμορφωμένο
Αποθεματικό 7.225,37

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. 100/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2023
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

5. Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη & κ.Νικόλαος Δεμένεγας 

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Α.  Την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  2ης

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023, για τη
σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 19/2023
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ΘΕΜΑ 7ο  : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτού-
νται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί
να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών,
γενικά,  εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι
αδύνατη ή απρόσφορη.

2.  Τα  εντάλματα  προπληρωμής  εκδίδονται  στο  όνομα  δημοτικών  ή  κοινοτικών
υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει
για την έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το
οποίο  αναφερόταν  στις  αρμοδιότητες  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής,  η  οποία
αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Με εντολή του Δημάρχου θα εγκρίνεται  η μετάβαση του υπαλλήλου του Δήμου
Κέας Κοζαδίνου Λεονάρδου στο Κορωπί Αττικής.

Προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών
ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο  εναπόθεσής  τους  στο  Κορωπί  Αττικής,
παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής  ύψους
2.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6412.0001  με  τίτλο  “Έξοδα  μεταφοράς
ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)” του προϋπολογισμού έτους 2023 στο όνομα
του ίδιου υπαλλήλου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 
Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72,  267  του  Ν.3852/2010,  του  άρθρου  172  του
Ν.3463/2006 και του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Εγκρίνει  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  για  την  κάλυψη  εξόδων
μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας
Κοζαδίνου Λεονάρδου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε
προθεσμία τριών μηνών.
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2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 με τίτλο
“Έξοδα  μεταφοράς  ανακυκλώσιμων  υλικών  (συσκευασίες)” του  προϋπολογισμού
οικ. έτους 2023 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και
37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 20/2023
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ΘΕΜΑ 8ο  :  Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθα-
ριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2023-2024 του Δή-
μου Κέας.

      Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι, αναφέρει
τα εξής :

Η παρ.  1  του άρθρου 61 Ν.  3979/11 έχει  τροποποιηθεί  με  το  άρθρο 117 Ν.
4674/20, το οποίο ορίζει ότι: "1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της,
να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλ-
λογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας
κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασί-
νου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται
ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός
της οποίας αυτές παρέχονται."

Λαμβάνοντας υπόψη:

το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4674/20, 

την υφιστάμενη κατάσταση του προσωπικού, του γεγονότος ότι το νησί χαρακτηρίζε-
ται από σημαντική τουριστική δραστηριότητα και επισκεψιμότητα τους μισούς περί-
που μήνες του χρόνου  καθώς και την νησιωτικότητα του Δήμου μας,

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την παροχή των κατωτέρω συγκεκριμένων
εργασιών με σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: 

Α/Α Τίτλος Υπηρεσίας Αντικείμενο Διάρκεια Τόπος Παροχής

1.

Μεταφορά 
Αποκομιδής 
Απορριμμάτων 

Η  μεταφορά  αποκομιδής  των
απορριμμάτων,  από  την  πλατεία
Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την
πλατεία  αγίου  Αντρέα  και  την  πλατεία
Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε
νόμιμο χώρο διάθεσης  απορριμμάτων  του
Δήμου (ΧΥΤΑ).

Η  εν  λόγω
υπηρεσία  θα
παρέχεται από την
1η Απριλίου 2023
έως  και  την  18η
Δεκεμβρίου 2024.

Οικισμός Ιουλίδας

2.
Καθαρισμός 
Οικισμών

Ο καθαρισμός των Οικισμών Ιουλίδας- 
Κορησσίας-Βουρκαρίου (ασβέστωμα, 
ξεχορτάριασμα)  με σκοπό την συντήρηση 
της καθαριότητας και της ευπρεπούς 
εικόνας τους. 

`Η εν λόγω 
υπηρεσία θα 
παρέχεται από την
ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης & και 
για ένα έτος πριν 
από μεγάλες 
θρησκευτικές ή 
εθνικές εορτές 
κατά περίπτωση.

Οικισμός  Κορησσίας
Οικισμός Βουρκαρίου

Οικισμός Ιουλιδας

3. Δαπάνες 
καθαρισμού 
γραφείων 

Ο  καθαρισμό� ς  Δημότικώ� ν  Κτιρι�ών  τόυ
Δη� μόυ  Κέ�ας  έξώτέρικα�  και  έσώτέρικα�
καθώ� ς  και  πέριμέτρικα�  τών  κτιρι�ών.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
3η Μαρτίου 2023

1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα)
2.ΚΕΠ  (Ιουλίδα)
3.Ιστορικό Δημαρχείο  (Ιουλίδα)
4.Πολιτιστικό Κέντρο
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Πέριλαμβα� νόνται  ό� λα  τα  κτι�ρια  πόυ
στέγα� ζόυν  δημότικέ�ς  υπηρέσι�ές,  καθώ� ς
έπι�σης  ΚΕΠ,  Γυμναστη� ριό,  όι
πόλιτιστικόι� χώ� ρόι κλπ .

και για ένα έτος.

(Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα
5.Πνευματικό Κέντρο (Κορησσία)
6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο 
Σπίτι”-”Εθελοντικό Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο”(Κορησσία)
7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας
8.Υποκατάστημα Κέντρου 
κοινότητας (Κορησσία)
9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-
Κλίνες φιλοξενίας)-Ιουλίδα
10. Κληρονομηθέν ακίνητο 
Ιουλίδας (οικία ιατρών ΠΠΙ)

4.
Καθαρισμός 
νεκροταφείων 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης
παροχής  υπηρεσιών  ορίζονται  τα
κοιμητήρια   των  Δημοτικών  και  Τοπικών
Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που
οδηγούν  στα  νεκροταφεία,  με  σκοπό  την
συντήρηση  της  καθαριότητας  και  της
ευπρεπούς  εικόνας  τους  (Κλάδεμα-
Ευπρεπισμός  δέντρων,  αποψίλωση  των
χόρτων  εντός  χώρων  νεκροταφείων  και
δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και
μεταφορά  σκουπιδιών,  καθαρισμός,
σκούπισμα  των  εσωτερικών  δρόμων  και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων
και  συγκέντρωση  των  απορριμμάτων)
ασβέστωμα των  εσωτερικών δρόμων και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων)
των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του
μονοπατιού  Λέοντα  έως  βρύση  Βενιαμίν,
Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος) 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
22 Νοεμβρίου

2023 και για ένα
έτος

Τα κοιμητήρια  των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων  νήσου Κέας
Ιουλίδας,  Κορησσίας,
Βουρκαρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται  οι  δρόμοι
που  οδηγούν  στα  νεκροταφεία
(Από βρύση Κουρέντι έως Λέοντα
Ιουλίδας,  Περίπτερο  Ξέστερνου
έως  νεκροταφείο  Κορησσίας,
ακίνητο  Μαθιού  έως
νεκροταφείου  Βουρκαρίου και
ακίνητο  Δαλαρέτου  έως
νεκροταφείο Βουρκαρίου). 
Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  ο
καθαρισμός  του  μονοπατιού
Ιουλίδας,  από  Λέοντα  έως
Βενιαμίν 

5.
Παροχή 
υπηρεσίας για τον
καθαρισμό 
παραλιών 

Ο καθαρισμός  παραλιών  με  σκοπό  την
συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών με
χρήση  μηχανήματος  (Κλάδεμα,
ευπρεπισμός  των  δέντρων  και  άσπρισμα
των κορμών τους, αποψίλωση των χόρτων
από  την  εν  γένει  περιοχή  των  παραλιών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων  των  άνω  παραλιών
χειροκίνητα,  συγκέντρωση  και
απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  που
συγκεντρώνονται  στα  καλαθάκια
απορριμμάτων  στις  παραπάνω  παραλίες,
τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων
ΑΜΕΑ και  τη  μετέπειτα  αποξήλωση  και
μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με
ευθύνη  και  μεταφορικό  μέσο  του
εργολάβου,  καθ’  υπόδειξη  του  δήμου,
καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά).

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
υπογραφή της

σύμβασης και για
ένα έτος 

1.Ορκός, 
2.Συκαμιά, 
3.Σπαθί, 
4.Οτζιάς, 
5.Γιαλισκάρι, 
6.Κορησσία, 
7.Κόκκα,  
8.Ξύλα, 
9.Ποίσσες, 
10.Λιπαρό, 
11.Καμπί, 
12.Βουρκάρι,
13. Κούνδουρος,
14.Μπούρη
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6.

Αποψίλωση 
χόρτων από 
δημόσιους 
χώρους

Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών
φυτών  με  την  χρήση  καταστροφέα  και
χορτοκοπτικού  μηχανήματος  πεζού
χειριστή,  κλάδεμα  δένδρων,  καθαρισμός
τάφρου  με  χρήση  μηχανήματος έργου  σε
όλο  το  μήκος  των  εν  λόγω  διαδρομών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
10/05/2023 έως
και 09/06/2023

Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, 
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας 
(δημοτική και αγροτική οδοποιία) 
συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ’ 
υπόδειξη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Περιβάλλοντος, όπου 
απαιτείται παρέμβαση.

7.
Καθαρισμός 
Μονοπατιών

Kαθαρισμός  των  μονοπατιών  από  πέτρες,
σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια, 
αφαίρεση  με  ήπιες  παρεμβάσεις  της
βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη
διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων
κ.λπ.)   επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών
στην  αρχική  τους  θέση  κατά  μήκος  των
μονοπατιών.

εργασίες  τελείως  απαραίτητες,  ώστε  να
αποκατασταθούν  τα  τμήματα  εκείνα  των
μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και
παρεμποδίζουν τη διέλευση.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
01/06/2023 έως

και την
31/07/2023

Δίκτυο  μονοπατιών  Δήμου  Κέας
(κύριες  &  δευτερεύουσες
διαδρομές),  καθ’  υπόδειξη  του
Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος,
όπου απαιτείται παρέμβαση.

8.
Εξυγίανση και 
καθαρισμός 
πηγών

-Άντληση  των  υδάτων  και  απομάκρυνσή
τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου 
-Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των
πηγών (γούρνες)
-Καθαρισμός  του  περιβάλλοντος  χώρου
των πηγών 
-Ασβέστωμα

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από
01/06/2023 έως

και την
01/08/2023  

Πηγές :
Χαβουνά,  Κανάλι,  Κουρέντης,
Αγία  Τριάδα,  Μάμας,  Πύργος,
Βενιαμίν,  Χριστός,  Ατζερίτη,
Βρουλίδια,  Διασέλι,
Σκαντζόχοιρου,  Καριά,  Καρδαρά,
Μεγάλο  Χωριό,  Φωτημάρι,
Σωτήρα,  Αγία  Μαύρα,  Πλαγιά,
Αγία  Μαρίνα,  Ελληνικά  (Άγ.
Ανάργυροι),  Ευαγγελισμού
Ιουλίδας,  Βαθυπόταμος,
Νεκροταφείο,  Αστρά,  Ροκομένο,
Μουρέ, Φλέα

9.
Καθαρισμός 
οδικού δικτύου

Συλλογή και  απομάκρυνση απορριμμάτων
από  χαντάκια  απορροής  ομβρίων  υδάτων
εκατέρωθεν του οδικού δικτύου 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα
παρασχεθεί 2

φορές από την
01/07/2023 έως

και την
30/10/2023 καθ’

υπόδειξη της
αρμόδιας

υπηρεσίας του
Δήμου

Οδικό  δίκτυο  νήσου  Κέας,
αρμοδιότητας  του  Δήμου  Κέας
(δημοτική και αγροτική οδοποιία)
συνολικού  μήκους  78,8χλμ.,  καθ’
υπόδειξη  του  Αυτοτελούς
Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών
και  Περιβάλλοντος,  όπου
απαιτείται παρέμβαση.

10. Μίσθωση 
μηχανήματος για 
κλάδεμα υψηλών 
δένδρων

Μίσθωση  μηχανήματος  με  χειριστή  για
κλάδεμα υψηλών επικίνδυνων δένδρων 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρασχεθεί από
τον Μάιο 2023
και για ενάμιση

μήνα

Ενδεικτικά  αναφέρονται:
Γιαλισκάρι,  Καμπί,  Ποίσσες,
Βουρκάρι, Κορησσία, Οτζιάς
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Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας & η
δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη αναφέρουν 
σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζουν «ΥΠΕΡ», αναφέροντας τα εξής :

1. Στον καθαρισμό των παραλιών πρέπει να περιλαμβάνονται και οι παραλίες
Φρέαρ και Λυγιά διότι είναι περιοχές αυξημένης τουριστικής 
επισκεψιμότητας.

2. Στις εργολαβίες που περιγράφεται κλάδεμα δέντρων ή θάμνων πρέπει να
προβλέπεται χρήση του μηχανήματος του δήμου για την θρυμματοποίηση 
των προϊόντων του κλαδέματος. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Τζουβάρας απαντά στα μέλη
της  μειοψηφίας  και  ενημερώνει  όλα τα μέλη της οικονομικής επιτροπής για τα
κάτωθι :
Εκ παραδρομής δεν μπήκαν οι παραλίες Φρέαρ και Λυγιά, θα προστεθούν. 

Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4674/20, 
καθώς και την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παροχή των πιο κάτω εργασιών καθαριότητας με σύναψη δημοσίων συμβάσεων παρο-
χής υπηρεσιών:

Α/Α Τίτλος Υπηρεσίας Αντικείμενο Διάρκεια Τόπος Παροχής

1.

Μεταφορά 
Αποκομιδής 
Απορριμμάτων 

Η  μεταφορά  αποκομιδής  των
απορριμμάτων  ,  από  την  πλατεία
Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την
πλατεία  αγίου  Αντρέα  και  την  πλατεία
Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε
νόμιμο χώρο διάθεσης  απορριμμάτων  του
Δήμου (ΧΥΤΑ).

Η  εν  λόγω
υπηρεσία  θα
παρέχεται από την
1η Απριλίου 2023
έως  και  την  18η
Δεκεμβρίου 2024.

Οικισμός Ιουλίδας

2.
Καθαρισμός 
Οικισμών

Ο καθαρισμός των Οικισμών Ιουλίδας- 
Κορησσίας-Βουρκαρίου (ασβέστωμα, 
ξεχορτάριασμα)  με σκοπό την συντήρηση 
της καθαριότητας και της ευπρεπούς 
εικόνας τους. 

`Η εν λόγω 
υπηρεσία θα 
παρέχεται από την
ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης & και 
για ένα έτος πριν 
από μεγάλες 
θρησκευτικές ή 
εθνικές εορτές 
κατά περίπτωση.

Οικισμός  Κορησσίας
Οικισμός Βουρκαρίου

Οικισμός Ιουλιδας

3. Δαπάνες 
καθαρισμού 
γραφείων 

Ο  καθαρισμό� ς  Δημότικώ� ν  Κτιρι�ών  τόυ
Δη� μόυ  Κέ�ας  έξώτέρικα�  και  έσώτέρικα�
καθώ� ς  και  πέριμέτρικα�  τών  κτιρι�ών.
Πέριλαμβα� νόνται  ό� λα  τα  κτι�ρια  πόυ

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
3η Μαρτίου 2023
και για ένα έτος.

1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα)
2.ΚΕΠ  (Ιουλίδα)
3.Ιστορικό Δημαρχείο  (Ιουλίδα)
4.Πολιτιστικό Κέντρο
(Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα
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στέγα� ζόυν  δημότικέ�ς  υπηρέσι�ές,  καθώ� ς
έπι�σης  ΚΕΠ,  Γυμναστη� ριό,  όι
πόλιτιστικόι� χώ� ρόι κλπ .

5.Πνευματικό Κέντρο (Κορησσία)
6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο 
Σπίτι”-”Εθελοντικό Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο”(Κορησσία)
7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας
8.Υποκατάστημα Κέντρου 
κοινότητας (Κορησσία)
9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-
Κλίνες φιλοξενίας)-Ιουλίδα
10. Κληρονομηθέν ακίνητο 
Ιουλίδας (οικία ιατρών ΠΠΙ)

4.
Καθαρισμός 
νεκροταφείων 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης
παροχής  υπηρεσιών  ορίζονται  τα
κοιμητήρια   των  Δημοτικών  και  Τοπικών
Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που
οδηγούν  στα  νεκροταφεία,  με  σκοπό  την
συντήρηση  της  καθαριότητας  και  της
ευπρεπούς  εικόνας  τους  (Κλάδεμα-
Ευπρεπισμός  δέντρων,  αποψίλωση  των
χόρτων  εντός  χώρων  νεκροταφείων  και
δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και
μεταφορά  σκουπιδιών,  καθαρισμός,
σκούπισμα  των  εσωτερικών  δρόμων  και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων
και  συγκέντρωση  των  απορριμμάτων)
ασβέστωμα των  εσωτερικών δρόμων και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων)
των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του
μονοπατιού  Λέοντα  έως  βρύση  Βενιαμίν,
Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος) 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
22 Νοεμβρίου

2023 και για ένα
έτος

Τα κοιμητήρια  των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων  νήσου Κέας
Ιουλίδας,  Κορησσίας,
Βουρκαρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται  οι  δρόμοι
που  οδηγούν  στα  νεκροταφεία
(Από βρύση Κουρέντι έως Λέοντα
Ιουλίδας,  Περίπτερο  Ξέστερνου
έως  νεκροταφείο  Κορησσίας,
ακίνητο  Μαθιού  έως
νεκροταφείου  Βουρκαρίου και
ακίνητο  Δαλαρέτου  έως
νεκροταφείο Βουρκαρίου). 
Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  ο
καθαρισμός  του  μονοπατιού
Ιουλίδας,  από  Λέοντα  έως
Βενιαμίν 

5.

Παροχή 
υπηρεσίας για τον
καθαρισμό 
παραλιών 

Ο καθαρισμός  παραλιών  με  σκοπό  την
συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών με
χρήση  μηχανήματος  (Κλάδεμα,
ευπρεπισμός  των  δέντρων  και  άσπρισμα
των κορμών τους, αποψίλωση των χόρτων
από  την  εν  γένει  περιοχή  των  παραλιών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων  των  άνω  παραλιών
χειροκίνητα,  συγκέντρωση  και
απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  που
συγκεντρώνονται  στα  καλαθάκια
απορριμμάτων  στις  παραπάνω  παραλίες,
τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων
ΑΜΕΑ και  τη  μετέπειτα  αποξήλωση  και
μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με
ευθύνη  και  μεταφορικό  μέσο  του
εργολάβου,  καθ’  υπόδειξη  του  δήμου,
καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά).

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
υπογραφή της

σύμβασης και για
ένα έτος 

1.Ορκός, 
2.Συκαμιά, 
3.Σπαθί, 
4.Οτζιάς, 
5.Γιαλισκάρι, 
6.Κορησσία, 
7.Κόκκα,  
8.Ξύλα, 
9.Ποίσσες, 
10.Λιπαρό, 
11.Καμπί, 
12.Βουρκάρι,
13. Κούνδουρος,
14.Μπούρη
15.Φρέαρ
16.Λυγιά

6. Αποψίλωση 
χόρτων από 
δημόσιους 

Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών
φυτών  με  την  χρήση  καταστροφέα  και
χορτοκοπτικού  μηχανήματος  πεζού
χειριστή,  κλάδεμα  δένδρων,  καθαρισμός

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
10/05/2023 έως

Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, 
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας 
(δημοτική και αγροτική οδοποιία) 
συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ’ 
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χώρους

τάφρου  με  χρήση  μηχανήματος έργου  σε
όλο  το  μήκος  των  εν  λόγω  διαδρομών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων. και 09/06/2023

υπόδειξη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Περιβάλλοντος, όπου 
απαιτείται παρέμβαση.

7.
Καθαρισμός 
Μονοπατιών

Kαθαρισμός  των  μονοπατιών  από  πέτρες,
σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια, 
αφαίρεση  με  ήπιες  παρεμβάσεις  της
βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη
διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων
κ.λπ.)   επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών
στην  αρχική  τους  θέση  κατά  μήκος  των
μονοπατιών.

εργασίες  τελείως  απαραίτητες,  ώστε  να
αποκατασταθούν  τα  τμήματα  εκείνα  των
μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και
παρεμποδίζουν τη διέλευση.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
01/06/2023 έως

και την
31/07/2023

Δίκτυο  μονοπατιών  Δήμου  Κέας
(κύριες  &  δευτερεύουσες
διαδρομές),  καθ’  υπόδειξη  του
Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος,
όπου απαιτείται παρέμβαση.

8.
Εξυγίανση και 
καθαρισμός 
πηγών

-Άντληση  των  υδάτων  και  απομάκρυνσή
τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου 
-Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των
πηγών (γούρνες)
-Καθαρισμός  του  περιβάλλοντος  χώρου
των πηγών 
-Ασβέστωμα

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από
01/06/2023 έως

και την
01/08/2023  

Πηγές :
Χαβουνά,  Κανάλι,  Κουρέντης,
Αγία  Τριάδα,  Μάμας,  Πύργος,
Βενιαμίν,  Χριστός,  Ατζερίτη,
Βρουλίδια,  Διασέλι,
Σκαντζόχοιρου,  Καριά,  Καρδαρά,
Μεγάλο  Χωριό,  Φωτημάρι,
Σωτήρα,  Αγία  Μαύρα,  Πλαγιά,
Αγία  Μαρίνα,  Ελληνικά  (Άγ.
Ανάργυροι),  Ευαγγελισμού
Ιουλίδας,  Βαθυπόταμος,
Νεκροταφείο,  Αστρά,  Ροκομένο,
Μουρέ, Φλέα

9.
Καθαρισμός 
οδικού δικτύου

Συλλογή και  απομάκρυνση απορριμμάτων
από  χαντάκια  απορροής  ομβρίων  υδάτων
εκατέρωθεν του οδικού δικτύου 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα
παρασχεθεί 2

φορές από την
01/07/2023 έως

και την
30/10/2023 καθ’

υπόδειξη της
αρμόδιας

υπηρεσίας του
Δήμου

Οδικό  δίκτυο  νήσου  Κέας,
αρμοδιότητας  του  Δήμου  Κέας
(δημοτική και αγροτική οδοποιία)
συνολικού  μήκους  78,8χλμ.,  καθ’
υπόδειξη  του  Αυτοτελούς
Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών
και  Περιβάλλοντος,  όπου
απαιτείται παρέμβαση.

10.

Μίσθωση 
μηχανήματος για 
κλάδεμα υψηλών 
δένδρων

Μίσθωση  μηχανήματος  με  χειριστή  για
κλάδεμα υψηλών επικίνδυνων δένδρων 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρασχεθεί από
τον Μάιο 2023
και για ενάμιση

μήνα

Ενδεικτικά  αναφέρονται:
Γιαλισκάρι,  Καμπί,  Ποίσσες,
Βουρκάρι, Κορησσία, Οτζιάς

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 21/2023
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού
διαγωνισμού για την υπηρεσία “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2023-2024”. 

Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονο-
μικής Επιτροπής τα εξής: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων». 

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

Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων,  των

υπηρεσιών ή  των αγαθών και συγκεκριμένα οι  τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

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

αναθέτουσα αρχή  προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των ορίων

του άρθρου 27 στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. 

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

Συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  έργου,

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

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

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

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

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

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

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

της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  αριθ.  21/2023  (ΑΔΑ:ΨΟ0ΔΩΕΔ-0Θ0)  περί  σύναψης

δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 
Α. Να  Εγκρίνετε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  παροχής  υπηρεσίας  καθαριότητας:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2023-2024»,  προϋπολογισμού
25.388,80 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 451/09.02.2023
μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Β. Να  Εγκρίνετε  την  εκτέλεση  της  παροχής  υπηρεσίας  καθαριότητας:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2023-2024» με  δημόσιο  ανοικτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό.
Γ. Να καθορίσετε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας καθαριότητας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2023-2024», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 451/09.02.2023 μελέτης
του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Περιβάλλοντος  του  Δήμου,  η  οποία
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024»
CPV: 90919200-4 «Υπηρεσίες Καθαρισμού Γραφείων»

 
 

                                                               
Προϋπολογισμός   : 20.474,84 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.       24%        :     4.913,96 ΕΥΡΩ

Σύνολο                     :    25.388,80 ΕΥΡΩ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
 
      1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
      2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
      3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κάλυψη των δαπανών για τον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων
του Δήμου Κέας εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και περιμετρικά των κτιρίων, για  ένα (1)
έτος.  Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης
ΚΕΠ, Γυμναστήριο, οι πολιτιστικοί χώροι κ.λπ.

Η  ανάθεση  σε  εξωτερικά  συνεργεία  των  υπηρεσιών  καθαρισμού  των  δημοτικών
κτιρίων   και   εγκαταστάσεων,  κρίνεται  επιβεβλημένη,  λόγω  της  έλλειψης  μόνιμου
προσωπικού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα καθαρισμού  των  κτιρίων,
λαμβάνοντας  μέριμνα  για  τον  επιμελή  καθαρισμό  τους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τα κάτωθι Δημοτικά κτίρια, θα καθαριστούν όλα με το  ξεκίνημα της Σύμβασης και επι-
πλέον με συχνότητα που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

α/α Στεγαζόμενη Υπη-
ρεσία Διεύθυνση T.M.

Συχνότητα Κα-
θαρισμού

Χώρων
Υαλοπίνακες Εργαζόμενοι στο

Χώρο

1 Νέο Δημαρχείο Ιουλίδα Κέας 358,1 3/εβδομάδα 2/Μήνα
11 (και οι κατά

καιρούς συμβα-
σιούχοι)

2
ΚΕΠ 

(Ισόγειο Ιστορικού
Δημαρχείου)

Ιουλίδα Κέας

129,43

3/εβδομάδα
2/Μήνα 5

3
Τεχνική Υπηρεσία

(1ος όροφος Ιστορι-
κού Δημαρχείου)

Ιουλίδα Κέας
3/εβδομάδα

2/Μήνα
5 (και συνε-

δριάσεις)

4 Πολιτιστικό Κέντρο
(Βιβλιοθήκη) Ιουλίδα Κέας 91,47 1/Εβδομάδα 1/Μήνα 3 επισκέπτες ανά

δεκαπενθήμερο

5 Πνευματικό Κέντρο Κορησσία Κέας 181,2 5/Εβδομάδα 2/Μήνα Τακτικές εκδη-
λώσεις

6

Δημοτικό κτίριο
“Βοήθεια Στο

Σπίτι”-”Εθελοντικό
Πυροσβεστικό Κλι-

μάκιο”

Κορησσία Κέας 60,27    2/Εβδομάδα    2/Μήνα
4
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7 Τοπικό Γραφείο Κο-
ρησσίας Κορησσία Κέας 29 3/εβδομάδα 2/Μήνα 2

8 Υποκαταστημα
Κέντρου Κοινότητας Κορησσία Κέας 80 2/Εβδομάδα 2/Μήνα 2 και επισκέπτες

9 Κάστρο (Χώρος Εκ-
γύμνασης) Ιουλίδα Κέας 150 3/Εβδομάδα 2/Μήνα 1 τακτικό και κοι-

νό γυμναστηρίου

ΣΥΝΟΛΟ m2 = 1.079,47

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

10 Κληρονομηθέν ακί-
νητο Ιουλίδας Ιουλίδα Κέας 58,02  Έως 7 φορές/

ετησίως
Έως 7 φορές/

ετησίως

1 ιατρός υπηρε-
τών στο Π.Π.Ι.

Κέας

ΣΥΝΟΛΟ m2 = 1.137,49

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας υποχρεούται να ακολουθεί τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

WC:
Η καθαριότητα τουαλετών προβλέπει  καθαρισμό  σε κάθε επίσκεψη του αναδόχου (και
εκτάκτως αν χρειαστεί), με τα κατάλληλα καθαριστικά απολυμαντικά υγρά.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των WC, είναι η εξής:

 Αρχικά, το δάπεδο θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική από αυτή με
την οποία θα σκουπίζεται ο χώρος της κουζίνας.

 Όλα τα είδη υγιεινής (λεκάνες, νεροχύτες, λοιπά αντικείμενα εξοπλισμού) σαπουνί-
ζονται με απολυμαντικό υγρό και ξεπλένονται έτσι ώστε να απομακρύνονται πάσης
φύσεως λεκέδες, στίγματα, άλατα κ.τλ., υδραυλικές εγκαταστάσεις, προστατευτικά
ελάσματα, καθρέπτες, θήκες σαπουνιών όπως επίσης πόρτες, χερούλια, πλακάκια,
θα καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.

 Θα ακολουθεί σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και ειδικό καθαριστικό-απολυμαντικό
γενικής χρήσης (η σφουγγαρίστρα και ο κάδος, μετά από κάθε χρήση, θα πλένονται,
απολυμαίνονται και θα αποθηκεύονται στεγνά).

 Θα αδειάζονται τα καλαθάκια με τα απορρίμματα και θα τοποθετούνται καθαρά
σακουλάκια καθημερινά

 Θα αναπληρώνονται  χαρτιά  τουαλέτας,  χειροπετσέτες  (ή  ρολό κουζίνας),  κρεμο-
σάπουνα και αποσμητικά-απολυμαντικά λεκάνης, ανάλογα με τις ανάγκες.

 Ο ανάδοχος είναι αυστηρά υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί διαφορετικά πανιά, και
διαφορετική σφουγγαρίστρα από αυτά που χρησιμοποιεί  για να καθαρίσει  τους
υπόλοιπους χώρους των κτιρίων.

Δάπεδα:
Τα δάπεδα θα καθαρίζονται σε κάθε επίσκεψη του αναδόχου (και εκτάκτως αν χρειαστεί),
με τα κατάλληλα καθαριστικά υγρά.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό δαπέδων, είναι η εξής:

1. Αρχικά, θα σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη ώστε ο αέρας που αποβάλ-
λει, να φιλτράρεται.

2. Θα ακολουθεί σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και ειδικό καθαριστικό γενικής χρήσης.
3. Κατόπιν και όσον αφορά τα ξύλινα δάπεδα, θα γίνεται παρκετάρισμα με αυτογυάλιστη

παρκετίνη.
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4. Μετά το πέρας της εργασίας, ο εξοπλισμός καθαριότητας πρέπει να πλένεται, απολυ-
μαίνεται και να φυλάσσεται στεγνός.

5. Σημειώνεται ότι για κάθε χώρο (τουαλέτες, αποθήκες, γραφεία) πρέπει να χρησιμο-
ποιείται διαφορετικός κάδος και σφουγγαρίστρα.

Γραφεία και λοιπά έπιπλα:
Ο καθαρισμός των επιφανειών των  γραφείων ΔΕΝ περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του
αναδόχου για την αποφυγή φθορών σε υπηρεσιακά έγγραφα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό των μηχανών γραφείου (οθόνη, πληκτρολόγιο,
ποντίκι, τηλεφωνική συσκευή κ.λπ.), οι οποίες θα καθαρίζονται σε κάθε επίσκεψη του ανα-
δόχου, περνώντας τις επιφάνειες με δέρμα όσο το δυνατόν πιο στεγνό και αφού έχουμε
διαλύσει απορρυπαντικό γενικής χρήσης σε καθαρό νερό. Στις βιβλιοθήκες, στα καθίσματα,
στα σώματα θέρμανσης, στα εσωτερικά περβάζια, καθώς και στα  έπιπλα που βρίσκονται
στα γραφεία και στους κοινόχρηστους χώρους, ο καθαρισμός θα γίνεται σε κάθε επίσκεψη
του αναδόχου, καθώς και εκτάκτως (ορατή βρωμιά) αν χρειαστεί.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό επίπλων, είναι η εξής:
 Τα πανιά που θα καθαρίζονται τα έπιπλα θα είναι διαφορετικά από αυτά που θα

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό στις τουαλέτες και τους λοιπούς χώρους των
κτιρίων.

 Όλα τα έπιπλα θα καθαρίζονται εξωτερικά με τα κατάλληλα απολυμαντικά-καθαρι-
στικά υλικά.

Υαλοπίνακες:
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε υαλοπίνακες, είναι η
εξής:

1. Βρέχουμε το τζάμι με κατάλληλο γουνάκι, αφού πρώτα το έχουμε βουτήξει σε κου-
βά με κρύο νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό. 

2. Καθαρίζουμε το τζάμι με τον υαλοκαθαριστήρα.
3. Στο τέλος σκουπίζουμε τα περβάζια με κάποιο πανί ή δέρμα για τυχόν βρεξίματα.
4. Για τα τζάμια που βρίσκονται ψηλά, θα χρησιμοποιούνται ειδικά κοντάρια.

Πόρτες-κουφώματα:
Πλύσιμο στις  πόρτες  και  από τις  δύο πλευρές,  στα κουφώματα και  στα προστατευτικά
ελάσματα με απολυμαντικό υγρό κάθε 15 μέρες. Ορατές βρωμιές καθαρίζονται καθημερι-
νά.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε πόρτες και κουφώμα-
τα, είναι η εξής:
 Ξεσκονίζουμε τις πόρτες και τα κουφώματα με φτερό.
 Διαλύουμε  σε  νερό,  απορρυπαντικό  γενικής  χρήσεως  και  καθαρίζουμε  τις  επι-

φάνειες της πόρτας και τα κουφώματα γύρω-γύρω με στεγνό δέρμα.
 Σε περιπτώσεις που υπάρχουν διάφοροι λεκέδες, τρίβουμε το σημείο με το σφουγ-

γαράκι και κατόπιν το περνάμε με το δέρμα.
 Καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων-σταχτοδοχεία
 Τα καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων πρέπει να αδειάζονται κάθε εργάσιμη ημέρα. 

Εμφανείς λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.
 Οι κάδοι θα πλένονται μία φορά την εβδομάδα.
 Τα σταχτοδοχεία θα αδειάζονται και θα πλένονται.
 Οι σάκοι απορριμμάτων θα δένονται με σφιγκτήρες και θα απομακρύνονται από

τους χώρους των δημοτικών κτιρίων με ευθύνη και φροντίδα του Αναδόχου.
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Κουζίνα:
1.Η κουζίνα θα καθαρίζεται σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου.
2.Τα κουζινικά είδη (κούπες, ποτήρια, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.) που έχουν χρησιμοποιη-

θεί, θα πρέπει να μεταφέρονται στο χώρο της κουζίνας από τους εκάστοτε υπαλλή-
λους, προκειμένου για τον καθαρισμό τους από τον εργολάβο.

3.Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της  κουζίνας, είναι η
εξής:

4.Τα ποτήρια,  οι  κούπες  και  οποιοδήποτε  άλλο  κουζινικό  είδος,  θα  πλένονται  με  υγρό
πιάτων που θα προμηθεύεται ο Ανάδοχος και θα τοποθετούνται στον δίσκο αποστράγ-
γισης ο οποίος θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται μία φορά την εβδομάδα. 

5.Καθημερινά, θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται ο νεροχύτης και ο πάγκος του.
6.Μια φορά τον μήνα θα καθαρίζονται  με πανί που έχουμε βρέξει  με καθαρό νερό και

απορρυπαντικό γενικής χρήσης, τα συρτάρια και τα ντουλάπια (πόρτες-ράφια) της κου-
ζίνας.

7.Στο τέλος, θα τα περνάει με στεγνό πανί για να απορροφηθεί η εναπομείνασα υγρασία.
8.Επίσης, μία φορά τον μήνα θα καθαρίζονται με ήπιο απορρυπαντικό και θα απολυμαίνο-

νται με ξύδι τα ράφια των ψυγείων.
9.Στο τέλος της βάρδιας, το δάπεδο της κουζίνας θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα δια-

φορετική από αυτή με την οποία θα σκουπίζεται  το δάπεδο στις τουαλέτες και θα
σφουγγαρίζεται με σφουγγαρίστρα διαφορετική από αυτή με την οποία θα σφουγγα-
ρίζεται το δάπεδο στις τουαλέτες.

10.Στον χώρο της κουζίνας θα υπάρχει καθημερινά επαρκής ποσότητα χειροπετσέτας (χαρτί
κουζίνας) με ευθύνη και φροντίδα του Αναδόχου.

Αράχνες:
Οι αράχνες πρέπει να απομακρύνονται συνεχώς από τους τοίχους, τις οροφές και από όπου
αλλού αυτές δεσπόζουν.

Αυλειοι χώροι:
Πλύσιμο και σκούπισμα προαυλίων χώρων 1 φορά την εβδομάδα. Προαύλιος χώρος νοεί-
ται ο χώρος της κυρίας εισόδου εξωτερικά του κτιρίου, στεγασμένο ή ανοιχτό και οι εργασί -
ες καθαρισμού θα καθορίζονται και θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτούμενες
ανάγκες από την αρμόδια υπηρεσία.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των αύλειων χώρων, εί-
ναι η εξής:
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό των φρεατίων απορροής όμβριων
υδάτων από ξένα σώματα (όπως φύλλα, χαρτιά, πλαστικά κτλ)
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται περιοδικά να ελέγχει και να καθαρίζει (από σκουπίδια, αυ-
τοφυή χόρτα κλπ) τις εξωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων.

Λεβητοστάσιο:
Η μέθοδος  και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε λεβητοστάσια, (συ-
χνότητα καθαρισμού : 1 φορά τον μήνα) είναι η εξής:

 Καθαρίζουμε τις κουπαστές με απορρυπαντικό γενικής χρήσης
 Σκουπίζουμε με χειροκίνητη σκούπα και απομακρύνουμε τα σκουπίδια.
 Σφουγγαρίζουμε το λεβητοστάσιο με απορρυπαντικό γενικής χρήσης.
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 Το δάπεδο στα λεβητοστάσια θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική
από αυτή με την οποία θα σκουπίζονται οι άλλοι χώροι των κτιρίων. Το ίδιο ισχύει
και για την σφουγγαρίστρα.

Ψύκτες:
Οι ψύκτες των διαδρόμων θα πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό πανί, μία φορά την εβδο-
μάδα, με απορρυπαντικό.

Πατάκια εισόδου:
Τα πατάκια εισόδου θα πρέπει να πλένονται με σάρωθρο ξηρού καθαρισμού (σκούπα)  ή με
πιεστικό μηχάνημα νερού, δύο φορές τον μήνα, με απορρυπαντικό και να στεγνώνονται
φυσικά στον αύλειο χώρο.

Σε ό,τι αφορά στο ακίνητο με α/α 10 των ανωτέρω πίνακα ακινήτων διευκρινίζονται τα
εξής:
Πρόκειται για κληρονομηθέν ακίνητο του Δήμου Κέας, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση
ιατρών που κατά καιρούς υπηρετούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας. Κατά την
εναλλαγή των υπηρετούντων/φιλοξενούμενων ιατρών έχει παρουσιαστεί η ανάγκη καθαρι-
σμού του οικήματος. 

Η καθαριότητα θα αφορά στα εξής:  WC, δάπεδα, έπιπλα και λοιπές επιφάνειες (ντουλάπια
και  ντουλάπες  εσωτερικά και  εξωτερικά,  πάγκοι  κ.λπ.)  υαλοπίνακες,  πόρτες-κουφώματα,
κουζίνα, αράχνες, αύλειος χώρος, τάπητες κατά τον τρόπο καθαρισμού που περιγράφεται
και για τα υπόλοιπα κτίρια. 

Σε ό, τι αφορά στον εξοπλισμό του εργολάβου για το εν λόγω κτίριο, αυτός θα αφορά απο-
κλειστικά στον απαραίτητο για την καθαριότητα του κτιρίου εξοπλισμό, χωρίς υποχρέωση
αποθήκευσης ή παραμονής των υλικών στον χώρο. 

Η επίσκεψη του εργολάβου θα γίνει έως επτά (7) φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης και
μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης αυτού αποκλειστικά από αρμόδιο εκπρόσωπο του Δή-
μου Κέας. 
Ο δε εργολάβος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην έγγραφη ειδοποίηση εντός 24 ωρών
από αυτή. 

Οι ανωτέρω εργασίες είναι υποχρεωτικές ως αναγράφονται. Η μη τήρησή τους  αποτελεί
λόγο κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτο, στην περίπτωση που ύστερα από έγγραφη ενη-
μέρωση της  Αναθέτουσας Αρχής δεν προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις, ως οφείλει.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτείται τουλάχιστον ένα (1) άτομο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο
της σύμβασης για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών
και αναγκών.



     3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2023

Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο σε καθημερινή βάση, σύμφωνα
με το πρόγραμμα της παρούσας μελέτης και  πάντα σε συνάρτηση με  τις  ανάγκες  κάθε
χώρου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
(εκδηλώσεις κ.λπ.) εφόσον ζητηθεί.

Σε περίπτωση ανάγκης διακοπής της προγραμματισμένης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεού-
ται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμ-
ματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προ-
βλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΩΡΑΡΙΟ

α/α Στεγαζόμενη υπηρεσία Ημέρα καθαρισμού

1 Νέο Δημαρχείο Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή 

2 ΚΕΠ 
(Ισόγειο Ιστορικού Δημαρχείου)

Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή 

3
Τεχνική Υπηρεσία (1ος όροφος Ιστορικού Δη-

μαρχείου) 
Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή 

4 Πολιτιστικό Κέντρο (Βιβλιοθήκη) Τετάρτη 

5 Πνευματικό Κέντρο Δευτέρα- Τετάρτη- Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο

6 Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο Σπίτι”-”Εθελο-
ντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο” 

 Δευτέρα – Τετάρτη 

7 Τοπικό Γραφείο Κορησσίας Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή

8 Υποκατάστημα Κέντρου Κοινότητας Δευτέρα – Τετάρτη 

9 Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης) Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή 

10 Κληρονομηθέν ακίνητο Ιουλίδας κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης εκπροσώπου Δήμου Κέας

Ο εργολάβος υποχρεούται στην τήρηση του ανωτέρω ημερολόγιου προγράμματος, ενώ το
ωράριό του έχει υπολογιστεί σε 8ωρη ημερήσια βάση, με έναρξη εργασίας – καθαρισμού
την 08:00 π.μ.
Σε υπηρεσίες όπως το Κέντρο Κοινότητας (έδρα και υποκατάστημα), το Πνευματικό Κέντρο
κ.λπ., όπου λαμβάνουν χώρα συνεδρίες ή/και εκδηλώσεις - μαθήματα, θα πρέπει να λαμ-
βάνεται υπόψη το πρόγραμμα αυτών για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει: 



     3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2023

1. Πανιά τύπου vetex.
2. Σφουγγαράκια καθαρισμού (μαλακό, μέτριο, σκληρό).
3. Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια.
4. Σάρωθρα ξηρού καθαρισμού (σκούπες) και αντίστοιχα κοντάρια.
5. Φαράσια.
6. Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων με τα εξαρτήματα τους.
7. Ψεκαστήρες.
8. Γάντια οικιακού τύπου.
9. Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10λίτρων.
10. Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαμιών, απορρυπαντικό και απο-
λυμαντικό ειδών υγιεινής, ενώσεις χλωρίου και χλώριο σε δισκία. Όλα τα απορρυπαντικά
και απολυμαντικά θα έχουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται από τον κατασκευαστή η
δραστική ουσία και η περιεκτικότητα της στο διάλυμα. Δεν θα χρησιμοποιούνται απορρυ-
παντικά με την επωνυμία καλλυντικό δαπέδου.
11.Σακούλες απορριμμάτων (μαύρες) μεγάλες και μικρές, οι οποίες φέρουν απαραιτήτως
ταινίες περίδεσης. 
12. Καρότσι καθαρισμού, το οποίο χρησιμοποιείται για ξεσκόνισμα και υγρό τρίψιμο, με
σκελετό απόχρωμιωμένο μέταλλο το οποίο θα διαθέτει 2 κουβάδες με τα αντίστοιχα πανιά
καθαρισμού, δηλαδή μπεζ πανιά για τον καθαρισμό επίπλων, γραφείων, πορτών και κίτρινα
πανιά για τον καθαρισμό νιπτήρων και λουτήρων και ροζ πανιά για τον καθαρισμό μόνο των
λεκανών των αποχωρητηρίων. Το καρότσι θα διαθέτει επίσης βάση για σακούλες απορριμ-
μάτων με καπάκι μπλε για τα κοινά απορρίμματα. Στο καρότσι θα υπάρχουν ράφια για τα
υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά και απολυμαντικά) και για τα χαρτιά υγείας, τις χειροπε-
τσέτες, το σαπούνι και τις ανταλλακτικές σακούλες απορριμμάτων.
13.  Διπλό  τροχήλατο  καρότσι  σφουγγαρίσματος  με  βάση  και  χερούλι  απόχρωμιωμένο
μέταλλο, το οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25 λίτρων με πρόσθετη
πρέσα στυψίματος. Στον ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυμα υλικού καθαριότητας και στον
άλλο κουβά καθαρό νερό για το ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας.
14. Πινακίδες δαπέδου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ»
15. Ηλεκτρική σκούπα ισχύος τουλάχιστον 1.200 Watt, φίλτρο κατακράτησης στερεών
16. Πιεστικό μηχάνημα νερού για τον καθαρισμό επιφανειών υπό πίεση όπως πατάκια ει-
σόδου
17. Φυσητήρας για τη συγκέντρωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από τους αύλειους
χώρους είναι επιθυμητός
18. Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας/ χειροπετσέτες)

Τα μηχανήματα καθαρισμού θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άπο-
ψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. Σε περίπτωση
βλάβης των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως
ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. Για τη φύλαξη των εργα-
λείων και υλικών καθαριότητας ο Δήμος Κέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατάλληλο
χώρο αποθήκευσης.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  α π ό  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α  υ π ο γ ρ α φ ή ς
τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς  κ α ι  γ ι α  έ ν α  ( 1 )  χ ρ ό ν ο .
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Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων
τριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών  (25.388,80€), συμπεριλαμβανομένου
του  Φ.Π.Α. (24%), και  χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Συγκεκριμένα : 

 Κ.Α. 10.6274.0013 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2023-24” έτους 2023 με ποσό
10.682,38€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2024 ποσού 2.192,28€  

 Κ.Α. 15.6274.0012 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2023-24” έτους 2023 με ποσό
10.383,25€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2024 ποσού 2.130,89€  

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

Κέα, 09/02/2023
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή 
              ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

Κέα, 09/02/2023
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα  Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         

 

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

Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν  Κ Ε Α Σ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Ανάλυση Δαπανών 
  
Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: 
 
(Α) Τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές  ενός (1) απασχολούμενου
 
Για τις δαπάνες μισθοδοσίας έχει ληφθεί υπόψη το ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη, με 9
έως 12 έτη προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2030/Β’/21.04.2022. (βασικό ημερομίσθιο
36,63€).

Επίσης έχει ληφθεί υπόψη ωράριο πλήρους απασχόλησης, για  6ημερη εργασία, Δώρο
Χριστουγέννων,  Δώρο  Πάσχα,  επίδομα  αδείας,  κόστος  αντικατάστασης  ενός
απασχολούμενου.
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Επίσης  σύμφωνα με  την  ισχύουσα νομοθεσία ο απασχολούμενος  λόγω δραστηριότητας
υπάγεται  στο πακέτο ασφαλιστικής  κάλυψης που περιλαμβάνει  ασφαλιστικές  εισφορές
εργοδότη (27,21%), ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου (19,45%). 

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

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟ-
ΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ημερομίσθιο  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  μ ε

9 - 1 2  έ τ η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  
323 53,72* 17.351,56

2 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των υπηρεσιών του

αναδόχου, των αναλώσιμων, του εργο-
λαβικού τους κέρδους και των νόμιμων
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,

σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22
(18%)

3.123,28

ΣΥΝΟΛΟ 20.474,84
ΦΠΑ 24%  4.913,96

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 25.388,80

*έχει ληφθεί υπόψη το ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη με 9-12 έτη προϋπηρεσίας, οι
ασφαλιστικές εισφορές (του εργοδότη και του εργαζόμενου), το δώρο Χριστουγέννων, το
Δώρο Πάσχα, το επίδομα αδείας, το κόστος αντικατάστασης  του προσωπικού  που απα-
σχολείται για την εκτέλεση της εργασίας καθαριότητας

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν
υπόψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα
που αφορούν: 
Α. Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών καθαρισμού.
Β. Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές ει-
σφορές) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.
Γ . Τα  άμεσα  έξοδα  λειτουργίας  και  κίνησης  του  εξοπλισμού  του.  

Επίσης, βάσει  του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών”
του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις , υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των
άλλων, τα εξής:



     3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2023

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ)  Το  ύψος  του  προϋπολογισμένου  ποσού  που  αφορά  τις  πάσης  φύσεως  νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
ζ) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους
η) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων
θ)να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό  του εργολαβικού τους κέρδους  και των νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων
ι )  υποχρεούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  αντίγραφο  της  συλλογικής
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι

Κέα, 09/02/2023
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή 
              ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

Κέα, 09/02/2023
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα  Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την κάλυψη των δαπανών για τον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων
του Δήμου Κέας εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και περιμετρικά των κτιρίων, για ένα (1)
έτος. Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης
ΚΕΠ, Γυμναστήριο, οι πολιτιστικοί χώροι κλπ.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται  στο συνολικό
ποσό  των είκοσι  πέντε  χιλιάδων  τριακοσίων  ογδόντα  οκτώ  ευρώ  και  ογδόντα  λεπτών
(25.388,80€),  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. (24%), και  χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους. Συγκεκριμένα : 

 Κ.Α. 10.6274.0013 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2023-24” έτους 2023 με ποσό
10.682,38€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2024 ποσού 2.192,28€  

 Κ.Α. 15.6274.0012 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2023-24” έτους 2023 με ποσό
10.383,25€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2024 ποσού 2.130,89€  
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Χρονική Διάρκεια: Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  α π ό  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α
υ π ο γ ρ α φ ή ς  τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς  κ α ι  γ ι α  έ ν α  ( 1 )  χ ρ ό ν ο .

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

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

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
 Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),
εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  η  οποία  καθορίζεται  σε  2%   της  προϋπολογισθείσας
αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α, ευρώ τριακόσια ενενήντα έξι και έξι λεπτά #409,50#.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.   Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της  
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες,
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 4%
της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.  

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

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

ΑΡΘΡΟ 5:   ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και
ο  ανάδοχος.  Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο
προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί  αν οι  αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι  τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η
καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της
συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις  διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  της
σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στην απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 7:  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται εκ του νόμου, εκτός του
ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

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

ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος, οφείλει να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού
που απασχολεί και για την προστασία της υγείας του. 
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας  αμείβεται και
ασφαλίζεται  αποκλειστικά  από  τον  ανάδοχο.  Απαγορεύεται  ρητά  η  απασχόληση
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

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

Συγκεκριμένα: 

- Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
και ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου
(Ν.3850/2010), αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως ως προς
την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτε-
ρες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην οποία υπάγονται οι εργα-
ζόμενοι, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ..

- Απαγορεύεται  ρητά η χρησιμοποίηση ανασφάλιστου προσωπικού ή και  προσωπικού
που δεν θα αμείβεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παράβαση της υποχρέωσης
αυτής δίνει το δικαίωμα στον αναθέτοντα φορέα για μονομερή καταγγελία της σύμβα-
σης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.

- Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αρχή
κατάλογο του προσωπικού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της σύμβασης, με πλήρη
στοιχεία αυτών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί νομίμως από το Δήμο
Κέας. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού αυτού η εταιρεία είναι υποχρεωμένη
να ενημερώνει, προηγουμένως, εγγράφως το Δήμο Κέας και να λαμβάνει σχετική έγκρι-
ση.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε αντικατάσταση προσωπικού που αδυ-
νατεί να παρέχει τις υπηρεσίες του λόγω ασθένειας, άδειας ή άλλου σοβαρού λόγου.
Επίσης υποχρεούται να προβαίνει σε αντικατάσταση μελών του προσωπικού του, εάν
τυχόν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία.

- Το τυχόν απασχολούμενο από τον ανάδοχο αλλοδαπό προσωπικό πρέπει να γνωρίζει
επαρκώς την ελληνική γλώσσα και να έχει άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

- Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα του
προσωπικού  που  θα  χρησιμοποιήσει  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  καθαριότητας
στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Κέας, καθώς και για την αποκα-
τάσταση κάθε ζημίας ή φθοράς που θα προκληθεί από το προσωπικό του ή τα χρησιμο-
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ποιούμενα υλικά και μέσα καθαρισμού σε πρόσωπα, πράγματα ή τις εγκαταστάσεις του
Οργανισμού.

- Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στον ανα-
θέτοντα φορέα:
 Κατάσταση των ονομάτων του προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργα-

σίας
 Έγγραφο από τον ΕΦΚΑ για την έναρξη δήλωσης αυτών και την πληρωμή εργοδοτι-

κών εισφορών
 Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα υποβάλλει την άδεια παραμονής και τη

σχετική άδεια εργασίας
 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προσωπικό που δεν θα εναλλάσσεται συχνά,
εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής.

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσω-
πικού του για θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολο-
γία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύ-
νουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια
των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για
κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό της των νόμιμων αδειών,
αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσί-
ες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι
της Αρχής.

 Στο  Δήμο  Κέας  θα  παραδοθούν  αποδεικτικά  ασφάλισης  των  εργαζομένων  στον
Ε.Φ.Κ.Α. ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν, μόνο
εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο Δήμος
Κέας  μπορεί  να  ζητήσει  οποτεδήποτε  οποιαδήποτε  πληροφορία  για  την  εργασιακή
σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.

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

Διάρκεια της Ασφάλισης 

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

ΑΡΘΡΟ 11: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την ευθύνη της φύλαξης του τεχνικού εξοπλισμού του και δεν
δικαιούται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον Δήμο Κέας αποζημίωση για
τυχόν  ζημία  ή  ολική  απώλεια  τεχνικού  εξοπλισμού  και  εργαλείων,  ακόμη  και  για  την
περίπτωση ανωτέρας βίας. 
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Ο Δήμος, σε περίπτωση που διαπιστώσει πλημμελή εκτέλεση των εργασιών, δύναται να
επιβάλλει βελτιώσεις και αλλαγές ωραρίων, προσωπικού και προγραμμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

Κέα, 09/02/2023
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή 
              ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

Κέα, 09/02/2023
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμητρα  Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         
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Διακήρυξη για Σύμβαση
Υπηρεσιών 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024»

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 25.388,80
€

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……/ ......2023

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: ../../2023
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Κέας
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090116331

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε86301.00048

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ

Πόλη ΚΕΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 84002

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL301

Τηλέφωνο 2288360000

Φαξ 2288022811

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

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

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

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

ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

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

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

https://www.kea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithies@kea.gr
mailto:texniki@kea.gr
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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 δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 10.6274.0013 και 15.6274.0012 σχετικές πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 και 2024 του Δήμου Κέας.
Αναλυτικά:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ποσού  είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα
οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (25.388,80€), συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. (24%), και
θα βαρύνει τους:
Κ.Α.  10.6274.0013 “Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων  2023-24”  έτους  2023  με  ποσό
10.682,38€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2024 ποσού 2.192,28€  
 Κ.Α. 15.6274.0012 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2023-24” έτους 2023 με ποσό
10.383,25€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2024 ποσού 2.130,89€  

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί: 
α) οι αποφάσεις με αρ 205 & 206/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΘΑΩΕΔ-Φ01 & 9ΨΨΙΩΕΔ-27Ω, αντίστοιχα
και ΑΔΑΜ: 23REQ012126860)για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβαν α/α 1 & 1, αντίστοιχα καταχώρησης  στο μητρώο
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Κέας. 
β) Η υπ’ αριθμ. 35/09.02.2023 (ΑΔΑ 93ΕΦΩΕΔ-ΧΛ9) Απόφαση Πολυετούς Έγκρισης

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  η κάλυψη των δαπανών για τον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων
του Δήμου Κέας εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και περιμετρικά των κτιρίων, για ένα (1)
έτος. Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης
ΚΕΠ, Γυμναστήριο, οι πολιτιστικοί χώροι κ.λπ.
Η  ανάθεση  σε  εξωτερικά  συνεργεία  των  υπηρεσιών  καθαρισμού  των  δημοτικών
κτιρίων   και   εγκαταστάσεων,  κρίνεται  επιβεβλημένη,  λόγω  της  έλλειψης  μόνιμου
προσωπικού (Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής με α/α:  21/2023 ΑΔΑ:ΨΟ0ΔΩΕΔ-0Θ0).  Ο
ανάδοχος  θα πρέπει  να τηρεί  το πρόγραμμα  καθαρισμού  των  κτιρίων,   λαμβάνοντας
μέριμνα  για  τον  επιμελή  καθαρισμό  τους. 

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8 «Υπηρεσίες Καθαρισμού Γραφείων».

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών της σύμβασης.
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Η  εκτιμώμενη  αξία της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  19.800,32€  μη
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (εκτιμώμενη  αξία  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ:  €
24.552,39). 

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

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

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, 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, ολο-
κληρωμένο  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…», 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

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

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

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

 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 Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τε-
χνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
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 της αριθμ.  63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυ-
που ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νο-
μικών 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 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 αναπτυ -
ξιακών 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 Νο-
μοθεσία 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 έγ-
γραφα 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 δια-
τάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

 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 Δεδο-
μένων) (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»,

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
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 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

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

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

 την αρ. 4/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΞ6ΩΕΔ-Κ0Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κέας για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών Υπηρεσιών.

 Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του Δή-
μου Kέας έτους 2023 (Κ.Α: 10.6274.0013 15.6274.0012),

 την αριθ. 451/09.02.2023 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024» 

 την υπ’ αριθμ. 35/2023 (ΑΔΑ: 93ΕΦΩΕΔ-ΧΛ9) απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέω-
σης.

 Την απόφαση με αρ. πρωτ.  205 & 206/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΘΑΩΕΔ-Φ01 & 9ΨΨΙΩΕΔ-27Ω,
αντίστοιχα  και  ΑΔΑΜ:  23REQ012126860)  για  την  ανάληψη  υποχρέωσης/έγκριση
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1 & 1 καταχώρησης
στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου
Κέας. 

 την υπ’ αριθμ. …/2023 (ΑΔΑ ………………..) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Κέας με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν
οι όροι διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ../../2023 και ώρα 15:30

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 ../../2023, ημέρα ……….. και ώρα 10:30.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στη  σχετική
ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  έλαβε

http://www.promitheus.gov.gr/
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Συστημικό  Αύξοντα  Αριθμό:   182545 και  αναρτήθηκαν  στη  Διαδικτυακή  Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:  Υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης  σε δύο
ημερήσιες  και  μία  εβδομαδιαία  του  Νομού  Κυκλάδων  που  προβλέπεται  στον  νόμο
Ν.3548/2007 όπως αυτό τροποποιείται με αρθρ. 277 παρ.1 περιπτ.35 και άρθρ 379 παρ. 12
Ν.4412/2016.

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

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

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  καθόλη  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  ανάθεσης,  αλλά  και  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν.

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

https://www.kea.gr/
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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:

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
 η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασί-

ας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

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

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

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

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 8
ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται
αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  της  παρούσας, στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη  μέσω της
Διαδικτυακής  πύλης  (www.promitheus.gov.gr).  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών
πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το
ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.
Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  είτε  υποβάλλονται  με  άλλο  τρόπο  είτε  το
ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο,  δεν
εξετάζονται. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της
καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο
ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα
Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα.  Σε  περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές, τα  στοιχεία  που περιλαμβάνονται  σε αυτές,  καθώς και  τα αποδεικτικά
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής  επιλογής  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα  αλλοδαπά  δημόσια  και  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της
εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο,  δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να
διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι  απαραίτητη η μετάφραση τους,  μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

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

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-
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μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την
ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος  της  ένωσης),   ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο
εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  θ)  την  ημερομηνία  λήξης  ή  τον  χρόνο
ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη  της  εγγύησης  να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου  προς τον οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην περίπτωση των
εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης. 

Η  περ.  αα’  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V 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:
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια  σύμβαση  καλύπτεται  από τα  Παραρτήματα  1,  2,  4,  5,  6  και  7  και  τις  γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

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

Στο  βαθμό  που  καλύπτονται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4,  5  6  και  7  και  τις  γενικές
σημειώσεις  του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I  της ΣΔΣ,  καθώς και  τις  λοιπές
διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  αναθέτουσες  αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα,  τα αγαθά,  τις  υπηρεσίες  και  τους οικονομικούς φορείς  των
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.

2. Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως μέλος  ένωσης .  Οι ενώσεις
οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα  αρχή   μπορεί  να  απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του συνόλου της σύμβασης
άνευ ΦΠΑ, ήτοι  ποσού 409,50 ευρώ.

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

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

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της
παρούσας,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  γνώμη  της
Επιτροπής Διαγωνισμού.

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



     3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2023

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  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1
του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στο  εθνικό  δίκαιο  του  οικονομικού  φορέα,  και  τα
εγκλήματα  των  άρθρων  159Α  (δωροδοκία  πολιτικών  προσώπων),  236  (δωροδοκία
υπαλλήλου),  237  παρ.  2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ)  απάτη,  εις  βάρος  των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ένωσης,  κατά  την  έννοια  των
άρθρων  3  και  4  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2017/1371  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  5ης Ιουλίου  2017  σχετικά  με  την  καταπολέμηση,  μέσω  του  ποινικού
δικαίου,  της  απάτης  εις  βάρος  των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ένωσης  (L
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία),  236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών
λειτουργών),  242  (ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμένη  κλοπή),  375
(υπεξαίρεση),  386  (απάτη),  386Α  (απάτη  με  υπολογιστή),  386Β  (απάτη  σχετική  με  τις
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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 εκ-
πρόσωπο.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημε-
ρομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις  των περ.  α’  και  β’  της  παρ.  2.2.3.2   θεωρείται  ότι  δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται.

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

2.2.3.3 
α) -
β) Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται,  όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε  σχετικά  με  το  ακριβές  ποσό  που  οφείλεται  λόγω
αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,  περί  αρχών  που  εφαρμόζονται  στις  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων,

(β) ιδίως εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  της  προσφοράς,  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β`  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν αθροιστικά,  από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους ή δύο (2)  πράξεις  επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν
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την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)  διενεργηθέντες
ελέγχους,

(γ)  καθώς  και  αα)  εάν  έχει  κηρυχθεί  έκπτωτος,  κατ`  εφαρμογή της  παραγράφου 7  του
άρθρου  68  του  ν.  3863/2010  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) εάν σε βάρος του έχει
επιβληθεί  η  κύρωση  της  προσωρινής  διακοπής  της  λειτουργίας  συγκεκριμένης
παραγωγικής  διαδικασίας  ή  τμήματος  ή  τμημάτων  ή  του  συνόλου  της  επιχείρησης  ή
εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα
σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής της προσφοράς

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

(ε)  εάν,  με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  3β του  άρθρου  44  του  ν.  3959/2011  περί
ποινικών  κυρώσεων  και  άλλων  διοικητικών  συνεπειών,  υπάρχουν  επαρκώς  εύλογες
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

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

(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, 

(ζ)  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, 

(η) 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, 

(θ) 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, 
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(ι)  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 (ι) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από  την  ημερομηνία  έκδοσης
πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Δεν αφορά.

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για
τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί
να  καταβάλει  αποζημίωση  για  ζημίες  που  προκλήθηκαν  από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο,
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά
και  οργανωτικά  μέτρα,  καθώς  και  μέτρα  σε  επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται
από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις
ιδιαίτερες  περιστάσεις  του ποινικού αδικήματος  ή του  παραπτώματος.  Εάν  τα στοιχεία
κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό
φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις,  με τελεσίδικη απόφαση,  σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.

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

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή
ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

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

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

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

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται

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

α) να διαθέτουν όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας όπως αυτός
περιγράφεται  στην  με  αρ.  451/09.02.2023  Μελέτη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος,

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

γ)  Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
και  ασφαλιστικής  νομοθεσίας  και  νομοθεσίας  περί  πρόληψης  επαγγελματικού  κινδύνου
(Ν.3850/2010), αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως ως προς την
καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενών από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, την
τήρηση του νόμιμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ..
Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση ανασφάλιστου προσωπικού ή και προσωπικού που
δεν θα αμείβεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής
δίνει  το  δικαίωμα στον  αναθέτοντα φορέα για  μονομερή καταγγελία  της  σύμβασης  και
κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.

δ)  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αρχή
κατάλογο  του  προσωπικού  που  θα  εργασθεί  στην  υλοποίηση  της  σύμβασης,  με  πλήρη
στοιχεία αυτών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί νομίμως από το Δήμο Κέας.
Για  οποιαδήποτε  αλλαγή  του  προσωπικού  αυτού  η  εταιρεία  είναι  υποχρεωμένη  να
ενημερώνει, προηγουμένως, εγγράφως το Δήμο Κέας και να λαμβάνει σχετική έγκριση.
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ε) Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβαίνει  άμεσα  σε  αντικατάσταση  προσωπικού  που
αδυνατεί να παρέχει τις υπηρεσίες του λόγω ασθένειας, άδειας ή άλλου σοβαρού λόγου.
Επίσης υποχρεούται να προβαίνει σε αντικατάσταση μελών του προσωπικού του, εάν τυχόν
αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία.

στ)  Το τυχόν απασχολούμενο από τον ανάδοχο αλλοδαπό προσωπικό πρέπει να γνωρίζει
επαρκώς την ελληνική γλώσσα και να έχει άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

ε)  Ο Ανάδοχος είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα του
προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Κέας, καθώς και για την αποκατάσταση
κάθε ζημίας ή φθοράς που θα προκληθεί από το προσωπικό του ή τα χρησιμοποιούμενα
υλικά και μέσα καθαρισμού σε πρόσωπα, πράγματα ή τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

ζ) Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλλει  στον
αναθέτοντα φορέα:

 Κατάσταση των ονομάτων του προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρη-
ση εργασίας

 Έγγραφο από τον ΕΦΚΑ για την έναρξη δήλωσης αυτών και την πληρωμή ερ-
γοδοτικών εισφορών

 Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα υποβάλλει την άδεια παραμο-
νής και τη σχετική άδεια εργασίας

 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

η) Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  προσωπικό  που  δεν  θα  εναλλάσσεται  συχνά,
εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής.

θ) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
του  για  θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας,  την  τεχνολογία  και
υγιεινή  ώστε  να  υλοποιούνται  οι  νομοθετικές  απαιτήσεις.  Τα  έξοδα  αυτά  βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ι) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και  είναι  αποκλειστικός και  μόνος υπεύθυνος ποινικά και  αστικά για κάθε
ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.

ια) Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  παροχή  στο  προσωπικό  της  των  νόμιμων  αδειών,
αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες
για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της
Αρχής.

ιβ) Στο Δήμο Κέας θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στον Ε.Φ.Κ.Α.
ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν, μόνο εφ' όσον έχουν
τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο Δήμος Κέας μπορεί να
ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού
με τον ανάδοχο.
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ιγ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση υπηρεσίας από άλλους
εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση υπηρεσιών, που δεν
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα απ` αυτήν, καθώς
επίσης και στο προσωπικό αυτού ή του εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται
με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας του.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Δεν απαιτείται

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

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

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

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

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

Η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  αν  οι  φoρείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής
και  εάν  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  της παραγράφου 2.2.3..  Ο  οικονομικός  φορέας
υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που
αντικαθιστά  φορέα  του  προηγούμενου  εδαφίου  δεν  επιτρέπεται  να  αντικατασταθεί  εκ
νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο  οικονομικός  φορέας  αναφέρει  στην  προσφορά  του  το  τμήμα  της  σύμβασης  που
προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  καθώς  και  τους
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά
του ότι  προτίθεται  να  αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό μορφή υπεργολαβίας  σε
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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 παράγραφο  2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1
και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
και  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά  περίπτωση  (παράγραφοι  2.2.5  και
2.2.6 ).

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2,
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πλη-
ρούν, 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 σύ-
ναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την ανα-
θέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε μία  από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3  και  β)  πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ.  1 και  3 του ν.  4412/2016 Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,  το οποίο ισοδυναμεί  με
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του
Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
μπορούν  να  υποβάλλονται  προσφορές.  Αν  στο  διάστημα  που  μεσολαβεί  μεταξύ  της
ημερομηνίας  υπογραφής  του  ΕΕΕΣ  και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο
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οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την  προσφορά  του,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.  Ο
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά  την  υποβολή  του  ΕΕΕΣ,  καθώς  και  της  συνοδευτικής  υπεύθυνης  δήλωσης,  είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,
η προκαταρκτική απόδειξη  των λόγων αποκλεισμού  που αναφέρονται  στην  παράγραφο
2.2.3  της  παρούσας,  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του
διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

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

Στην  περίπτωση υποβολής  προσφοράς  από ένωση οικονομικών  φορέων,  το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο
ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κα-
τάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016
και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ
για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύ-
ος 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 παρα-
γράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής
απάντησης.

Όσον  αφορά  στις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές
θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί  εφόσον δεν έχουν καταστεί  ληξιπρόθεσμες ή εφόσον
έχουν  υπαχθεί  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  που  τηρείται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ
με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει  ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις  όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν
έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και
2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση
των εν  λόγω δικαιολογητικών γίνεται  κατά τα οριζόμενα  στην  παράγραφο  3.2  από τον
προσωρινό  ανάδοχο. Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί  από  προσφέροντες,  σε
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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
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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.

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του
Γ.Ε.ΜΗ. 

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή  τους,  εκτός  αν,  σύμφωνα  με  τις  ειδικότερες  διατάξεις  αυτών,  φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Δεν απαιτείται

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

 υπεύθυνη δήλωση ότι θα απασχολήσει το προσωπικό και με τους όρους που απαι-
τούνται από τη παρούσα Σύμβαση,

 υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση
της εργασίας, 

 υπεύθυνη δήλωση ότι θα ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, θα παίρνει όλα τα
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και
παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρί-
του. 

Β.5. Δεν απαιτείται

Β.6. Για την απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός
φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο  και  εγγράφεται  υποχρεωτικά  ή  προαιρετικά,  κατά  την
κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή
(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν
αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
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i)  για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
την  εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  της  στο  ΓΕΜΗ,  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii)  Για την  απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις
συγκρότησης  οργάνων  διοίκησης  σε  σώμα,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί
εξουσίες  σε  πρόσωπο  πλέον  αυτών  που  αναφέρονται  στα  παραπάνω  έγγραφα,
προσκομίζεται  επιπλέον  απόφαση-  πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου
διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον
αφορά  τα  φυσικά  πρόσωπα,  εφόσον  έχουν  χορηγηθεί  εξουσίες  σε  τρίτα  πρόσωπα,
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

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

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

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

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

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

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον
επίσημο κατάλογο και  πιστοποιητικά,  κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1,
υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους  αναγκαίους  πόρους,  προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων
αυτών  για  τον  σκοπό  αυτό.  Ειδικότερα,  προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε
περίπτωση νομικού  προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου  διοίκησης  αυτού ή σε
περίπτωση  φυσικού  προσώπου  υπεύθυνη  δήλωση),  δυνάμει  του  οποίου  αμφότεροι,
διαγωνιζόμενος   οικονομικός  φορέας  και  τρίτος  φορέας,  εγκρίνουν  τη  μεταξύ  τους
συνεργασία  για  την  κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον  διαγωνιζόμενο  της
χρηματοοικονομικής  ή/και  τεχνικής  ή/και  επαγγελματικής  ικανότητας  του  φορέα,  ώστε
αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική
αναφορά  θα  πρέπει  να  είναι  λεπτομερής  και  να  αναφέρει  κατ’  ελάχιστον  τους
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος
θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά
τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση
που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται
στην περίπτωση στ’  του Μέρους ΙΙ  του Παραρτήματος  ΧΙΙ  του Προσαρτήματος  Α του ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις
εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας
το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει
χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων
ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

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



     3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2023

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

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

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Δεν αφορά

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Δεν αφορά

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

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

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 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
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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 αυτό.  

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 :
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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
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),

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)
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αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που
έχει  συνάψει  η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την
επικύρωση ορισμένων  πράξεων και  εγγράφων –  15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)).
Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια
έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις  αρχές  κράτους  μέλους  που  υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά
με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του
κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η
Επιτροπή  Διαγωνισμού,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του
ταχυδρομικώς,  επί  αποδείξει.  Το  βάρος  απόδειξης  της  έγκαιρης  προσκόμισης  φέρει  ο
οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο  αποδεικνύεται  με  την  επίκληση  του  αριθμού
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής
ταχυδρομικώς,   ο  οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την
ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών,  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε
υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα
αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

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. 
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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” στα παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς
οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα
έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 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 με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Παράρτημα  IV «Υπόδειγμα  Οικονομικής
Προσφοράς» της διακήρυξης: 

Εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

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

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

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την
παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής
για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν
την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς,  η  αναθέτουσα  αρχή  δύναται  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  εφόσον  η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά
τους.

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,
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γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών  από  την  κοινοποίηση  σε  αυτόν  σχετικής  πρόσκλησης  της  αναθέτουσας  αρχής,
εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που
η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις
ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,

ια)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα
με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα
με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από
τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται  η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων
επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016,
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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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
../../2023 και ώρα 10:30. 

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.  
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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 εκ-
δώσει 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 τεχνι-
κών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα  δικαιολογητικά συμμετοχής  έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιο-
λόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελε-
σμάτων 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.
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Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων
των  σταδίων  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  ήτοι  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,  Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονομικής  Προσφοράς,  επικυρώνονται  με την απόφαση κατακύρωσης
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που
εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω
απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική
ηλεκτρονική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής   έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.9.2.  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά
στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα,  το  σύνολο  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  της  ως  άνω  παραγράφου
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα
με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως
την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω
παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν,  η  αναθέτουσα  αρχή  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να  προσκομίσει  τα
ελλείποντα  δικαιολογητικά  ή  να  συμπληρώσει  τα  ήδη  υποβληθέντα  ή  να  παράσχει
διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  δύναται  να  υποβάλει  αίτημα,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή,
για  παράταση  της  ως  άνω  προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί
αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου.  Στην  περίπτωση  αυτή  η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για
τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να
αξιοποιεί  τη  δυνατότητα  αυτή  τόσο  εντός  της   αρχικής  προθεσμίας  για  την  υποβολή
δικαιολογητικών  όσο  και  εντός  της  προθεσμίας  για  την  προσκόμιση  ελλειπόντων  ή  τη
συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016,  ως  ανωτέρω προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως και
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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 κατακύρωσης και της
εισήγησης  της  Επιτροπής  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου
100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και
της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση
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κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της
σύναψης  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  360  έως  372  του  ν.  4412/2016,  μαζί  με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
και,  επιπλέον,  αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  στα  «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά  την  έκδοση  και  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  οι  προσφέροντες
λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που
υποβλήθηκαν  από  αυτούς,  με  ενέργειες  της  αναθέτουσας  αρχής.  Κατά  της  απόφασης
κατακύρωσης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής
κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται  οριστική,  εφόσον συντρέξουν οι  ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:

α)  κοινοποιηθεί  η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς  φορείς  που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά, 
β)  παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκ-
δοθεί 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 πρόσω-
πό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον
στην  περίπτωση του προσυμβατικού  ελέγχου ή της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα
αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλω-
ση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαι-
νόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή
του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση
της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία,  με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.5  της  παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση,
πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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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 ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα
με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στα  άρθρα  345  επ.  ν.  4412/2016  και  1  επ.  π.δ.  39/2017,
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
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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  ΑΕΠΠ 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
ΑΕΠΠ  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  ΑΕΠΠ,  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 ένδι-
κων 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
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει
και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δι-
καίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε-
.Π.Π. κάνει  δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει  εν
μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
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Με την απόφαση της ΑΕΠΠ 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 Α.Ε.Π.Π. 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
Α.Ε.Π.Π., 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.
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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.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
τα  δικαιώματα  προαίρεσης   και  η  οποία  κατατίθεται  μέχρι  και  την   υπογραφή  του
συμφωνητικού.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,  προκειμένου να γίνει  αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παρ.  12  του  άρθρου  72  του  ν.
4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και,
επιπλέον,  τον  τίτλο  και  τον  αριθμό  της  σχετικής  σύμβασης,  εφόσον  ο  τελευταίος  είναι
γνωστός.

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  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  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 υπηρεσιών. 

Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παροχή,  η  επιστροφή  των  εγγυήσεων  καλής
εκτέλεσης  και  προκαταβολής  γίνεται  μετά  από  την  αντιμετώπιση,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

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.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


     3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2023

 
Στη σύμβαση περιλαμβάνονται τα στοιχεία α΄ έως στ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου
68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115):
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης
του επαγγελματικού κινδύνου. 

Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση είναι άκυρη και απορρί-
πτεται η δαπάνη πληρωμής. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και  ότι  θα  εξακολουθήσει  να  μην  ενεργεί  κατ`  αυτόν  τον  τρόπο κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στην  αναθέτουσα  αρχή,  από  τη  στιγμή  που  λάβει  γνώση,
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών,
οικογενειακών,  οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,
συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων  επαγγελματικών  συμφερόντων)  μεταξύ  των
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους
οποίους  απασχολεί  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης  (π.χ.  με  σύμβαση  υπεργολαβίας)  και
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,  οποτεδήποτε  και  εάν  η
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  . 

Οι  υποχρεώσεις  και  οι  απαγορεύσεις  της  ρήτρας  αυτής  ισχύουν,  αν  ο  ανάδοχος  είναι
ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί.
Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και
των υπεργολάβων του. 

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
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αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του
Αναδόχου με υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της σύμβασης,  αυτός υποχρεούται  σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο  τον  οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στην  αναθέτουσα  αρχή  κατά  την  ως  άνω
διαδικασία. 

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α)  ο  ανάδοχος  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης.  Επιπλέον,  προκειμένου  να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131
του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
132 του ν.  4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203
του  ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  5.2.  της  παρούσας,  όπως  και  σε  περίπτωση
καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα
αρχή δύναται να προσκαλέσει  τον/τους επόμενο/ους,  κατά σειρά κατάταξης οικονομικό
φορέα  που  συμμετέχει-ουν  στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  της  συγκεκριμένης
σύμβασης  και  να  του/τους  προτείνει  να  αναλάβει/ουν  το  ανεκτέλεστο  αντικείμενο  της
σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει
την  προσφορά  που  είχε  υποβάλει  ο  έκπτωτος  (ρήτρα  υποκατάστασης).  Η  σύμβαση
συνάπτεται,  εφόσον  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας  περιέλθει  στην  αναθέτουσα  αρχή
έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται
ως  απόρριψη  της  πρότασης.  Αν  αυτός  δεν  δεχθεί  την  πρόταση  σύναψης  σύμβασης,  η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας
κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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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.
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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  τμηματικά  με  την  προσκόμιση  των
νομίμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α)  Κράτηση  0,07% η  οποία υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων και
κρατήσεων της  αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
υπολογίζεται  επί της  αξίας,  εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ)  Κράτηση  0,1%  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 (άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύει.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού της σύμβασης. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμ-
βαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας,  που είναι
σύμφωνες  με  τη  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις,  εντός  του  συμφωνημένου  χρόνου
εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπη-
ρεσίας  και  την  παράγραφο  6.2  της  παρούσας,  με  την  επιφύλαξη  της  επόμενης  παρα-
γράφου.
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως
άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκρι-
μένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να
συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανω-
τέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδο-
χος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι
παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις
διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλει-
σμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2.  Αν οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επι-
βάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρ-
χής. 

5.3 Διοικητικές  προσφυγές  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  των  συμ-
βάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρ-
κεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή
των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθε-
σμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει  το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,  ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλ-
λης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαι-
νόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προ-
σφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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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.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από  την   Επιτροπή  Παραλαβής  Υπηρεσιών,  η  οποία  και  θα  εισηγείται  στο  αρμόδιο
αποφαινόμενο  όργανο  (Οικονομική  Επιτροπή)  για  όλα τα  ζητήματα  που  αφορούν  στην
προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης  ως  επόπτη  με  καθήκοντα  εισηγητή  υπάλληλο  της  υπηρεσίας.  Με  την  ίδια
απόφαση  δύνανται  να  ορίζονται  και  άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των
εξυπηρετούμενων  από  την  σύμβαση  φορέων,  στους  οποίους  ανατίθενται  επιμέρους
καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της
σύμβασης.  Με  εισήγηση  του  επόπτη  η  υπηρεσία  που  διοικεί  τη  σύμβαση  μπορεί  να
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση
της σύμβασης.

6.1.3. Για  την  προσήκουσα  και  έγκαιρη  παραλαβή  των  υπηρεσιών  τηρείται  από  τον
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα
συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο
συνυπογράφεται  από  τον  επόπτη  της  σύμβασης,  που  μπορεί  να  σημειώσει  επί  αυτού
παρατηρήσεις  για  την  τήρηση  των  όρων  της  σύμβασης  και  φυλάσσεται  στον  χώρο
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος  από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού.

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

6.3.1 Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στη  σύμβαση,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και   εκπρόσωπος  του
αναδόχου.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας,  η  επιτροπή  παραλαβής:  α)  είτε
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την  παραλαβή  με  παρατηρήσεις  ή  την  απόρριψη  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  ή
παραδοτέων,  σύμφωνα με τις  παραγράφους 3 και  4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται  και σε
τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο
προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί  αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις  επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

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

β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)  ημερών  από  την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί
πρωτόκολλο  παραλαβής  της  παραγράφου  2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η
παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται  από  την  σύμβαση  και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές
επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση
όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
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6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με
έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή.  Αν η αντικατάσταση  γίνεται  μετά τη  λήξη  της  συνολικής  διάρκειας  της
σύμβασης,  η  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της
παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν
μέσα  στην  προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης 

Επισυνάπτεται  η  με  ΑΠ  451/09.02.2023  μελέτη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη του Παραρτήματος Ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Επισυνάπτεται ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων ΧΜL & PDF, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,………….

…………………………………………………………………………………………………με  έδρα

………………………………..………. Οδός …….……………………………….. αριθμός   Τ.Κ. ………………..   Τηλ.

……………………. Fax ……………….αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθ. 451/09.02.2023 Μελέτης του

Δήμου  Κέας  για  την  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  για  την  υπηρεσία  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024», υποβάλλω την παρούσα προσφορά

και  δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως  και  χωρίς  επιφύλαξη  όλους  τους  όρους  της  αρ.

……/..-..-2023 διακήρυξης  και αναλαμβάνω την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με το

παρακάτω προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης:

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕ-
ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ (€)

1

Δαπάνες μισθοδο-
σίας-

Ημερομίσθιο  ε ρ -
γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η
μ ε  9 - 1 2  έ τ η

π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί -
α ς  

323 53,72* 17.351,56

2 Προεκτιμούμενο
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ποσοστό διοικητι-
κού κόστους πα-

ροχής των υπηρε-
σιών του ανα-

δόχου, των ανα-
λώσιμων, του ερ-
γολαβικού τους
κέρδους και των

νόμιμων υπέρ Δη-
μοσίου και τρίτων
κρατήσεων, σύμ-
φωνα με τον Ν.

4144/2013, άρθρο
22  (18%)

3.123,28

ΣΥΝΟΛΟ 20.474,84 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%  4.913,96 ΦΠΑ 24%

ΓΕΝ.ΣΥΝΟ-
ΛΟ

25.388,80 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΓΕΝ. ΣΥΝΟ-

ΛΟ

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για διάστημα 4 μηνών από την επομένη της διενέργειας

του διαγωνισμού.

Τόπος, __ / __ / 2023

Ο Προσφέρων

(ονομ/μο, ιδιότητα, σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών αμιγώς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος……………..)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

β)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για  τη  συμμετοχή  του/της/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/  Πρόσκληση  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  .....................................................6 της/του  (Αναθέτουσας  Αρχής  /

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 
4281/2014).
4   ο.π. υποσ. 3.
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007. 
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Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος
σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  μόνο τις  από τη συμμετοχή στην  ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή μερικά χωρίς
καμία  από μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το
βάσιμο  ή  μη της  απαίτησης  σας  μέσα  σε  ....................ημέρες  8 από την  απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή

Η  παρούσα  ισχύει  μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη
δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την  Τράπεζα  μας  απαλλαγμένη  από  κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  ...  της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9                ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.



     3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2023

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για  την  καλή  εκτέλεση  του/ων  τμήματος/των  ..5/  της  υπ  αριθ  .....  σύμβασης  “(τίτλος
σύμβασης)”,  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /
Πρόσκληση  /  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  6 ...........................  της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή μερικά χωρίς
καμία  από μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα
της σύμβασης8)

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007.
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες 
ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
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ή 

μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

          Ι ο υ λ ί δ α  Κ έ α ς    … . / … . / 2 0 2 3

            Α ρ ι θ .  Π ρ ω τ . :  … … … .

Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσίας   
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024»

 (CPV : 90919200-4 «Υπηρεσίες Καθαρισμού Γραφείων»)

Στην Ιουλίδα Κέας, σήμερα .. …………….. 2023, ήμερα ……………… οι υπογράφοντες, την πα-
ρούσα, αφενός ο  Δήμος Κέας,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ.
84002 με Α.Φ.Μ. 090116331 και Δ.Ο.Υ Κορωπίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρ-
χο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου και αφετέρου 
η  εταιρεία με την επωνυμία «………………………….», που εδρεύει ………….., Τ.Κ. ……………, με
Α.Φ.Μ. …………… & Δ.Ο.Υ. ……………… και εκπροσωπείται νόμιμα από ………..……………………….,
που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εται-
ρείας, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …../2023 (ΑΔΑΜ ……………………..) απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «……………………………………» το αποτέλεσμα του ανοι-
χτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024» (Διακήρυξη …../......2023) και στην τιμή της οικονομι-
κής του προσφοράς, ήτοι για συνολικό ποσό των …………… ευρώ, πλέον …………… ευρώ ΦΠΑ,
συνολικού ποσού …………………..  ευρώ, που θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6274.0013 με το ποσό των

9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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….,..€ για το οικονομικό έτος 2023 και με το ποσό ….,…€ για το οικονομικό έτος 2024 και τον
ΚΑ 15.6274.0012  με το ποσό των ….,..€ για το οικονομικό έτος 2023 και με το ποσό ….,…€
για το οικονομικό έτος 2024 του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας.

Επιπλέον,  σύμφωνα με την με ΑΠ ……/.......2023 πρόσκληση Δημάρχου περί  υπογραφής
σύμβασης, ο δεύτερος εκ των συμβαλλομένων κατέθεσε την υπ' αριθ. …………………………….
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, της……………………….. ποσού ……………………€ για την καλή εκτέλεση των
όρων της παρούσας σύμβασης. 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπο-
γράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των Δη-
μοτικών Κτιρίων του Δήμου Κέας εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και περιμετρικά των κτιρί-
ων, για ένα (1) έτος. Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες, 
καθώς επίσης ΚΕΠ, Γυμναστήριο, οι πολιτιστικοί χώροι κ.λπ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα καθαρισμού  των  κτιρίων,  λαμβάνοντας
μέριμνα  για  τον  επιμελή  καθαρισμό  τους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τα κάτωθι Δημοτικά κτίρια, θα καθαριστούν όλα με το  ξεκίνημα της Σύμβασης και επι-
πλέον με συχνότητα που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

α/α Στεγαζόμενη Υπη-
ρεσία Διεύθυνση T.M.

Συχνότητα Κα-
θαρισμού

Χώρων
Υαλοπίνακες Εργαζόμενοι στο

Χώρο

1 Νέο Δημαρχείο Ιουλίδα Κέας 358,1 3/εβδομάδα 2/Μήνα
11 (και οι κατά

καιρούς συμβα-
σιούχοι)

2
ΚΕΠ 

(Ισόγειο Ιστορικού
Δημαρχείου)

Ιουλίδα Κέας

129,43

3/εβδομάδα
2/Μήνα 5

3
Τεχνική Υπηρεσία

(1ος όροφος Ιστορι-
κού Δημαρχείου)

Ιουλίδα Κέας
3/εβδομάδα

2/Μήνα
5 (και συνε-

δριάσεις)

4 Πολιτιστικό Κέντρο
(Βιβλιοθήκη) Ιουλίδα Κέας 91,47 1/Εβδομάδα 1/Μήνα 3 επισκέπτες ανά

δεκαπενθήμερο

5 Πνευματικό Κέντρο Κορησσία Κέας 181,2 5/Εβδομάδα 2/Μήνα Τακτικές εκδη-
λώσεις

6

Δημοτικό κτίριο
“Βοήθεια Στο

Σπίτι”-”Εθελοντικό
Πυροσβεστικό Κλι-

μάκιο”

Κορησσία Κέας 60,27    2/Εβδομάδα    2/Μήνα
4
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7 Τοπικό Γραφείο Κο-
ρησσίας Κορησσία Κέας 29 3/εβδομάδα 2/Μήνα 2

8 Υποκαταστημα
Κέντρου Κοινότητας Κορησσία Κέας 80 2/Εβδομάδα 2/Μήνα 2 και επισκέπτες

9 Κάστρο (Χώρος Εκ-
γύμνασης) Ιουλίδα Κέας 150 3/Εβδομάδα 2/Μήνα 1 τακτικό και κοι-

νό γυμναστηρίου

ΣΥΝΟΛΟ m2 = 1.079,47

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

10 Κληρονομηθέν ακί-
νητο Ιουλίδας Ιουλίδα Κέας 58,02  Έως 7 φορές/

ετησίως
Έως 7 φορές/

ετησίως

1 ιατρός υπηρε-
τών στο Π.Π.Ι.

Κέας

ΣΥΝΟΛΟ m2 = 1.137,49

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας υποχρεούται να ακολουθεί τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

WC:
Η καθαριότητα τουαλετών προβλέπει  καθαρισμό  σε κάθε επίσκεψη του αναδόχου (και
εκτάκτως αν χρειαστεί), με τα κατάλληλα καθαριστικά απολυμαντικά υγρά.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των WC, είναι η εξής:

 Αρχικά, το δάπεδο θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική από αυτή με
την οποία θα σκουπίζεται ο χώρος της κουζίνας.

 Όλα τα είδη υγιεινής (λεκάνες, νεροχύτες, λοιπά αντικείμενα εξοπλισμού) σαπουνί-
ζονται με απολυμαντικό υγρό και ξεπλένονται έτσι ώστε να απομακρύνονται πάσης
φύσεως λεκέδες, στίγματα, άλατα κ.τλ., υδραυλικές εγκαταστάσεις, προστατευτικά
ελάσματα, καθρέπτες, θήκες σαπουνιών όπως επίσης πόρτες, χερούλια, πλακάκια,
θα καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.

 Θα ακολουθεί σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και ειδικό καθαριστικό-απολυμαντικό
γενικής χρήσης (η σφουγγαρίστρα και ο κάδος, μετά από κάθε χρήση, θα πλένονται,
απολυμαίνονται και θα αποθηκεύονται στεγνά).

 Θα αδειάζονται τα καλαθάκια με τα απορρίμματα και θα τοποθετούνται καθαρά
σακουλάκια καθημερινά

 Θα αναπληρώνονται  χαρτιά  τουαλέτας,  χειροπετσέτες  (ή  ρολό κουζίνας),  κρεμο-
σάπουνα και αποσμητικά-απολυμαντικά λεκάνης, ανάλογα με τις ανάγκες.

 Ο ανάδοχος είναι αυστηρά υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί διαφορετικά πανιά, και
διαφορετική σφουγγαρίστρα από αυτά που χρησιμοποιεί  για να καθαρίσει  τους
υπόλοιπους χώρους των κτιρίων.

Δάπεδα:
Τα δάπεδα θα καθαρίζονται σε κάθε επίσκεψη του αναδόχου (και εκτάκτως αν χρειαστεί),
με τα κατάλληλα καθαριστικά υγρά.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό δαπέδων, είναι η εξής:
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1. Αρχικά, θα σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη ώστε ο αέρας που απο-
βάλλει, να φιλτράρεται.

2. Θα ακολουθεί σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και ειδικό καθαριστικό γενικής χρή-
σης.

3. Κατόπιν και όσον αφορά τα ξύλινα δάπεδα, θα γίνεται παρκετάρισμα με αυτογυάλι-
στη παρκετίνη.

4. Μετά το πέρας της εργασίας, ο εξοπλισμός καθαριότητας πρέπει να πλένεται, απο-
λυμαίνεται και να φυλάσσεται στεγνός.

5. Σημειώνεται ότι για κάθε χώρο (τουαλέτες, αποθήκες, γραφεία) πρέπει να χρησιμο-
ποιείται διαφορετικός κάδος και σφουγγαρίστρα.

Γραφεία και λοιπά έπιπλα:
Ο καθαρισμός των επιφανειών των  γραφείων ΔΕΝ περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του
αναδόχου για την αποφυγή φθορών σε υπηρεσιακά έγγραφα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό των μηχανών γραφείου (οθόνη, πληκτρολόγιο,
ποντίκι, τηλεφωνική συσκευή κ.λπ.), οι οποίες θα καθαρίζονται σε κάθε επίσκεψη του ανα-
δόχου, περνώντας τις επιφάνειες με δέρμα όσο το δυνατόν πιο στεγνό και αφού έχουμε
διαλύσει απορρυπαντικό γενικής χρήσης σε καθαρό νερό. Στις βιβλιοθήκες, στα καθίσματα,
στα σώματα θέρμανσης, στα εσωτερικά περβάζια, καθώς και στα  έπιπλα που βρίσκονται
στα γραφεία και στους κοινόχρηστους χώρους, ο καθαρισμός θα γίνεται σε κάθε επίσκεψη
του αναδόχου, καθώς και εκτάκτως (ορατή βρωμιά) αν χρειαστεί.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό επίπλων, είναι η εξής:
 Τα πανιά που θα καθαρίζονται τα έπιπλα θα είναι διαφορετικά από αυτά που θα

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό στις τουαλέτες και τους λοιπούς χώρους των
κτιρίων.

 Όλα τα έπιπλα θα καθαρίζονται εξωτερικά με τα κατάλληλα απολυμαντικά-καθαρι-
στικά υλικά.

Υαλοπίνακες:
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε υαλοπίνακες, είναι η
εξής:

1. Βρέχουμε το τζάμι με κατάλληλο γουνάκι, αφού πρώτα το έχουμε βουτήξει σε κου-
βά με κρύο νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό. 

2. Καθαρίζουμε το τζάμι με τον υαλοκαθαριστήρα.

3. Στο τέλος σκουπίζουμε τα περβάζια με κάποιο πανί ή δέρμα για τυχόν βρεξίματα.

4. Για τα τζάμια που βρίσκονται ψηλά, θα χρησιμοποιούνται ειδικά κοντάρια.

Πόρτες-κουφώματα:
Πλύσιμο στις  πόρτες  και  από τις  δύο πλευρές,  στα κουφώματα και  στα προστατευτικά
ελάσματα με απολυμαντικό υγρό κάθε 15 μέρες. Ορατές βρωμιές καθαρίζονται καθημερι-
νά.
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Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε πόρτες και κουφώμα-
τα, είναι η εξής:
 Ξεσκονίζουμε τις πόρτες και τα κουφώματα με φτερό.

 Διαλύουμε  σε  νερό,  απορρυπαντικό  γενικής  χρήσεως  και  καθαρίζουμε  τις  επι-
φάνειες της πόρτας και τα κουφώματα γύρω-γύρω με στεγνό δέρμα.

 Σε περιπτώσεις που υπάρχουν διάφοροι λεκέδες, τρίβουμε το σημείο με το σφουγ-
γαράκι και κατόπιν το περνάμε με το δέρμα.

 Καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων-σταχτοδοχεία

 Τα καλαθάκια-κάδοι απορριμμάτων πρέπει να αδειάζονται κάθε εργάσιμη ημέρα. 
Εμφανείς λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.

 Οι κάδοι θα πλένονται μία φορά την εβδομάδα.

 Τα σταχτοδοχεία θα αδειάζονται και θα πλένονται.

 Οι σάκοι απορριμμάτων θα δένονται με σφιγκτήρες και θα απομακρύνονται από
τους χώρους των δημοτικών κτιρίων με ευθύνη και φροντίδα του Αναδόχου.

Κουζίνα:
Η κουζίνα θα καθαρίζεται σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου.
Τα κουζινικά είδη (κούπες, ποτήρια, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.) που έχουν χρησιμοποιηθεί,
θα πρέπει να μεταφέρονται στο χώρο της κουζίνας από τους εκάστοτε υπαλλήλους, προκει -
μένου για τον καθαρισμό τους από τον εργολάβο.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της κουζίνας, είναι η εξής:

1. Τα ποτήρια, οι κούπες και οποιοδήποτε άλλο κουζινικό είδος, θα πλένονται με υγρό
πιάτων που θα προμηθεύεται ο Ανάδοχος και θα τοποθετούνται στον δίσκο απο-
στράγγισης ο οποίος θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται μία φορά την εβδομάδα.

2. Καθημερινά, θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται ο νεροχύτης και ο πάγκος του.

3. Μια φορά τον μήνα θα καθαρίζονται με πανί που έχουμε βρέξει με καθαρό νερό και
απορρυπαντικό γενικής χρήσης, τα συρτάρια και τα ντουλάπια (πόρτες-ράφια) της
κουζίνας.

4. Στο τέλος,  θα τα  περνάει  με  στεγνό  πανί  για  να απορροφηθεί  η  εναπομείνασα
υγρασία.

5. Επίσης, μία φορά τον μήνα θα καθαρίζονται με ήπιο απορρυπαντικό και θα απολυ-
μαίνονται με ξύδι τα ράφια των ψυγείων.

6. Στο τέλος της βάρδιας, το δάπεδο της κουζίνας θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκού-
πα διαφορετική από αυτή με την οποία θα σκουπίζεται το δάπεδο στις τουαλέτες
και θα σφουγγαρίζεται με σφουγγαρίστρα διαφορετική από αυτή με την οποία θα
σφουγγαρίζεται το δάπεδο στις τουαλέτες.

7. Στον χώρο της κουζίνας θα υπάρχει καθημερινά επαρκής ποσότητα χειροπετσέτας
(χαρτί κουζίνας) με ευθύνη και φροντίδα του Αναδόχου.
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Αράχνες:
Οι αράχνες πρέπει να απομακρύνονται συνεχώς από τους τοίχους, τις οροφές και από όπου
αλλού αυτές δεσπόζουν.

Αυλειοι χώροι:
Πλύσιμο και σκούπισμα προαυλίων χώρων 1 φορά την εβδομάδα. Προαύλιος χώρος νοεί-
ται ο χώρος της κυρίας εισόδου εξωτερικά του κτιρίου, στεγασμένο ή ανοιχτό και οι εργασί -
ες καθαρισμού θα καθορίζονται και θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτούμενες
ανάγκες από την αρμόδια υπηρεσία.
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των αύλειων χώρων, εί-
ναι η εξής:
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό των φρεατίων απορροής όμβριων
υδάτων από ξένα σώματα (όπως φύλλα, χαρτιά, πλαστικά κτλ)
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται περιοδικά να ελέγχει και να καθαρίζει (από σκουπίδια, αυ-
τοφυή χόρτα κλπ) τις εξωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων.

Λεβητοστάσιο:
Η μέθοδος  και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό σε λεβητοστάσια, (συ-
χνότητα καθαρισμού : 1 φορά τον μήνα) είναι η εξής:

 Καθαρίζουμε τις κουπαστές με απορρυπαντικό γενικής χρήσης

 Σκουπίζουμε με χειροκίνητη σκούπα και απομακρύνουμε τα σκουπίδια.

 Σφουγγαρίζουμε το λεβητοστάσιο με απορρυπαντικό γενικής χρήσης.

 Το δάπεδο στα λεβητοστάσια θα σκουπίζεται με χειροκίνητη σκούπα διαφορετική
από αυτή με την οποία θα σκουπίζονται οι άλλοι χώροι των κτιρίων. Το ίδιο ισχύει
και για την σφουγγαρίστρα.

Ψύκτες:
Οι ψύκτες των διαδρόμων θα πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό πανί, μία φορά την εβδο-
μάδα, με απορρυπαντικό.

Πατάκια εισόδου:
Τα πατάκια εισόδου θα πρέπει να πλένονται με σάρωθρο ξηρού καθαρισμού (σκούπα)  ή με
πιεστικό μηχάνημα νερού, δύο φορές τον μήνα, με απορρυπαντικό και να στεγνώνονται
φυσικά στον αύλειο χώρο.

Σε ό,τι αφορά στο ακίνητο με α/α 10 των ανωτέρω πίνακα ακινήτων διευκρινίζονται τα
εξής:
Πρόκειται για κληρονομηθέν ακίνητο του Δήμου Κέας, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση
ιατρών που κατά καιρούς υπηρετούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας. Κατά την
εναλλαγή των υπηρετούντων/φιλοξενούμενων ιατρών έχει παρουσιαστεί η ανάγκη καθαρι-
σμού του οικήματος. 

Η καθαριότητα θα αφορά στα εξής:  WC, δάπεδα, έπιπλα και λοιπές επιφάνειες (ντουλάπια
και  ντουλάπες  εσωτερικά και  εξωτερικά,  πάγκοι  κ.λπ.)  υαλοπίνακες,  πόρτες-κουφώματα,
κουζίνα, αράχνες, αύλειος χώρος, τάπητες κατά τον τρόπο καθαρισμού που περιγράφεται
και για τα υπόλοιπα κτίρια. 
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Σε ό, τι αφορά στον εξοπλισμό του εργολάβου για το εν λόγω κτίριο, αυτός θα αφορά απο-
κλειστικά στον απαραίτητο για την καθαριότητα του κτιρίου εξοπλισμό, χωρίς υποχρέωση
αποθήκευσης ή παραμονής των υλικών στον χώρο. 

Η επίσκεψη του εργολάβου θα γίνει έως επτά (7) φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης και
μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης αυτού αποκλειστικά από αρμόδιο εκπρόσωπο του Δή-
μου Κέας. 
Ο δε εργολάβος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην έγγραφη ειδοποίηση εντός 24 ωρών
από αυτή. 

Οι ανωτέρω εργασίες είναι υποχρεωτικές ως αναγράφονται. Η μη τήρησή τους  αποτελεί
λόγο κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτο, στην περίπτωση που ύστερα από έγγραφη ενη-
μέρωση της  Αναθέτουσας Αρχής δεν προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις, ως οφείλει.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτείται τουλάχιστον ένα (1) άτομο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο
της σύμβασης για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών
και αναγκών.

Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο σε καθημερινή βάση, σύμφωνα
με το πρόγραμμα της παρούσας μελέτης και  πάντα σε συνάρτηση με  τις  ανάγκες  κάθε
χώρου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
(εκδηλώσεις κ.λπ.) εφόσον ζητηθεί.

Σε περίπτωση ανάγκης διακοπής της προγραμματισμένης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεού-
ται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμ-
ματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προ-
βλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΩΡΑΡΙΟ

α/α Στεγαζόμενη υπηρεσία Ημέρα καθαρισμού

1 Νέο Δημαρχείο Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή 

2 ΚΕΠ 
(Ισόγειο Ιστορικού Δημαρχείου)

Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή 

3
Τεχνική Υπηρεσία (1ος όροφος Ιστορι-

κού Δημαρχείου) 
Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή 

4 Πολιτιστικό Κέντρο (Βιβλιοθήκη) Τετάρτη 

5 Πνευματικό Κέντρο Δευτέρα- Τετάρτη- Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο
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6
Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο

Σπίτι”-”Εθελοντικό Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο” 

 Δευτέρα – Τετάρτη 

7 Τοπικό Γραφείο Κορησσίας Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή

8 Υποκατάστημα Κέντρου Κοινότητας Δευτέρα – Τετάρτη 

9 Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης) Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή 

10 Κληρονομηθέν ακίνητο Ιουλίδας κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης εκπροσώπου Δήμου Κέας

Ο εργολάβος υποχρεούται στην τήρηση του ανωτέρω ημερολόγιου προγράμματος, ενώ το
ωράριό του έχει υπολογιστεί σε 8ωρη ημερήσια βάση, με έναρξη εργασίας – καθαρισμού
την 08:00 π.μ.
Σε υπηρεσίες όπως το Κέντρο Κοινότητας (έδρα και υποκατάστημα), το Πνευματικό Κέντρο
κ.λπ., όπου λαμβάνουν χώρα συνεδρίες ή/και εκδηλώσεις - μαθήματα, θα πρέπει να λαμ-
βάνεται υπόψη το πρόγραμμα αυτών για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει: 
1. Πανιά τύπου vetex.
2. Σφουγγαράκια καθαρισμού (μαλακό, μέτριο, σκληρό).
3. Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια.
4. Σάρωθρα ξηρού καθαρισμού (σκούπες) και αντίστοιχα κοντάρια.
5. Φαράσια.
6. Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων με τα εξαρτήματα τους.
7. Ψεκαστήρες.
8. Γάντια οικιακού τύπου.
9. Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10λίτρων.
10. Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαμιών, απορρυπαντικό και απο-
λυμαντικό ειδών υγιεινής, ενώσεις χλωρίου και χλώριο σε δισκία. Όλα τα απορρυπαντικά
και απολυμαντικά θα έχουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται από τον κατασκευαστή η
δραστική ουσία και η περιεκτικότητα της στο διάλυμα. Δεν θα χρησιμοποιούνται απορρυ-
παντικά με την επωνυμία καλλυντικό δαπέδου.
11.Σακούλες απορριμμάτων (μαύρες) μεγάλες και μικρές, οι οποίες φέρουν απαραιτήτως
ταινίες περίδεσης. 
12. Καρότσι καθαρισμού, το οποίο χρησιμοποιείται για ξεσκόνισμα και υγρό τρίψιμο, με
σκελετό απόχρωμιωμένο μέταλλο το οποίο θα διαθέτει 2 κουβάδες με τα αντίστοιχα πανιά
καθαρισμού, δηλαδή μπεζ πανιά για τον καθαρισμό επίπλων, γραφείων, πορτών και κίτρινα
πανιά για τον καθαρισμό νιπτήρων και λουτήρων και ροζ πανιά για τον καθαρισμό μόνο των
λεκανών των αποχωρητηρίων. Το καρότσι θα διαθέτει επίσης βάση για σακούλες απορριμ-
μάτων με καπάκι μπλε για τα κοινά απορρίμματα. Στο καρότσι θα υπάρχουν ράφια για τα
υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά και απολυμαντικά) και για τα χαρτιά υγείας, τις χειροπε-
τσέτες, το σαπούνι και τις ανταλλακτικές σακούλες απορριμμάτων.
13.  Διπλό  τροχήλατο  καρότσι  σφουγγαρίσματος  με  βάση  και  χερούλι  απόχρωμιωμένο
μέταλλο, το οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25 λίτρων με πρόσθετη
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πρέσα στυψίματος. Στον ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυμα υλικού καθαριότητας και στον
άλλο κουβά καθαρό νερό για το ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας.
14. Πινακίδες δαπέδου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ»
15. Ηλεκτρική σκούπα ισχύος τουλάχιστον 1.200 Watt, φίλτρο κατακράτησης στερεών
16. Πιεστικό μηχάνημα νερού για τον καθαρισμό επιφανειών υπό πίεση όπως πατάκια ει-
σόδου
17. Φυσητήρας για τη συγκέντρωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από τους αύλειους
χώρους είναι επιθυμητός
18. Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας/ χειροπετσέτες)

Τα μηχανήματα καθαρισμού θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άπο-
ψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. Σε περίπτωση
βλάβης των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως
ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. Για τη φύλαξη των εργα-
λείων και υλικών καθαριότητας ο Δήμος Κέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατάλληλο
χώρο αποθήκευσης.

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 υπηρεσίες, θα εκτελεστούν στα Δημοτικά κτίρια, ως ανα-
φέρονται στο ανωτέρω άρθρο της παρούσας.

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται: 
 Να απασχολήσει τουλάχιστον ένα (1) άτομο πλήρους 6ήμερης απασχόλησης για την

εκτέλεση των εργασιών

 Να διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας. Ο Ανάδο-
χος υποχρεούται να χρησιμοποιεί  υλικά καθαριότητας (απορρυπαντικά και  προϊ-
όντα καθαρισμού)

 που συμμορφώνονται με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία. Επίσης όλα τα
υλικά, εργαλεία, μικροϋλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλα για
το αντικείμενο εργασίας

 Να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για
την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την προστασία της υγείας και  την πα-
ροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου
(ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) ως αναφέρονται στο άρθρο 11 της οικεί-
ας μελέτης.

 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό
του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που
τους έγιναν τυχόν γνωστά κατά την εκτέλεση της εργασίας τους σχετικά με τις δρα-
στηριότητες και τους χώρους της υπηρεσίας.

 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατι-
κής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού
κινδύνου (Ν.3850/2010), αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του,
ιδίως ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπο-
ρεί  να είναι  κατώτερες των προβλεπόμενών από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε.,  στην
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οποία  υπάγονται  οι  εργαζόμενοι,  την  τήρηση  του  νόμιμου  ωραρίου,  των  όρων
υγιεινής και ασφάλειας κλπ..

Απαγορεύεται  ρητά  η  χρησιμοποίηση  ανασφάλιστου  προσωπικού  ή  και
προσωπικού που δεν θα αμείβεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παράβαση
της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στον αναθέτοντα φορέα για μονομερή
καταγγελία της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.

 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην
Αρχή κατάλογο του προσωπικού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της σύμβασης,
με πλήρη στοιχεία αυτών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί νομίμως
από το Δήμο Κέας. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού αυτού η εταιρεία εί-
ναι υποχρεωμένη να ενημερώνει, προηγουμένως, εγγράφως το Δήμο Κέας και να
λαμβάνει σχετική έγκριση.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε αντικατάσταση προσωπικού που
αδυνατεί να παρέχει τις υπηρεσίες του λόγω ασθένειας, άδειας ή άλλου σοβαρού
λόγου. Επίσης υποχρεούται να προβαίνει σε αντικατάσταση μελών του προσωπικού
του, εάν τυχόν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία.

 Το τυχόν απασχολούμενο από τον ανάδοχο αλλοδαπό προσωπικό πρέπει να γνωρί-
ζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα και να έχει άδεια παραμονής και εργασίας στην
Ελλάδα.

 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα
του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότη-
τας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Κέας, καθώς και για την
αποκατάσταση κάθε ζημίας ή φθοράς που θα προκληθεί από το προσωπικό του ή
τα χρησιμοποιούμενα υλικά και  μέσα καθαρισμού σε πρόσωπα, πράγματα ή τις
εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στον
αναθέτοντα φορέα:

-  Κατάσταση  των  ονομάτων  του  προσωπικού  θεωρημένη  από  την  επιθεώρηση
εργασίας
-  Έγγραφο  από  τον  ΕΦΚΑ  για  την  έναρξη  δήλωσης  αυτών  και  την  πληρωμή
εργοδοτικών εισφορών
- Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα υποβάλλει την άδεια παραμονής και
τη σχετική άδεια εργασίας
- Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προσωπικό που δεν θα εναλλάσσεται συχνά,
εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής.

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσω-
πικού του για θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνο-
λογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια
των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά
για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό της των νόμιμων αδειών,
αναπαύσεων (REPOS)  και  να  καλύπτει  τα  κενά από ασθένειες  ή  αδικαιολόγητες
απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσε-
ών του έναντι της Αρχής.

 Στο  Δήμο  Κέας  θα  παραδοθούν  αποδεικτικά  ασφάλισης  των  εργαζομένων  στον
Ε.Φ.Κ.Α.  ή  σε άλλο δημόσιο οργανισμό.  Αλλοδαποί  μπορούν να απασχοληθούν,
μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελ-
λάδα. Ο Δήμος Κέας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για
την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση υπηρεσίας από άλ-
λους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση υπηρε-
σιών,  που  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στη  σύμβαση  ή  εξαιρέθηκαν  αργότερα  και
νόμιμα απ` αυτήν, καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτού ή του εργοδότου ή κάθε
άλλης αρχής που απασχολείται με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο εργα-
σίας του.

 Να τηρεί βιβλίο εργασιών σε ημερήσια βάση, το οποίο θα συνυπογράφεται καθη-
μερινά από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της εκάστοτε Δημοτικής Κοι-
νότητας. Το εν λόγω βιβλίο θα παραδίδεται στην Επιτροπή παραλαβής της υπηρεσί-
ας για τη Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.   

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

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

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή 

1. Οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» μετά των τροποποιήσεών
του,
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2. του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.e-dimos.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-2/
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19. του Ν.4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις”.

20. Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερο-
μένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γε-
νικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν ανα-
φέρονται ρητά παραπάνω. 

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

22. Οι πιστώσεις που βαρύνουν  τον  οικείο  προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου
Κέας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επι-
τροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:
α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσίας υπέρ της Υπηρεσίας.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.
γ) Βιβλίο εργασιών σε ημερήσια βάση, συνυπογεγραμμένο καθημερινά από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας. 
δ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η εξόφληση του τιμολογίου  θα  γίνει  σύμφωνα με  τη  διαδικασία  που προβλέπεται  στο
Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσί-
ας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνε-
ται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

- Κράτηση 0,1% 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 (ΕΑΔΗΣΥ) (άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύ-
ει).

- 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 συμπλη-
ρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την ανα-
θέτουσα 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.

- Έξοδα Δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής)
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- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτο-
σήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρα-
κράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ( 8% για παροχή υπηρεσίας) επί του καθαρού
ποσού.

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

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

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει: 
 τον ΚΑ 10.6274.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 με

το ποσό των ……………………€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2024  με το ποσό των
……………………€ 

 τον ΚΑ 15.6274.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 με
το ποσό των ……………………€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2024  με το ποσό των
……………………€ 

βάσει της με αριθμ. πρωτ οικ. …./2023 απόφασης δέσμευσης πίστωσης για την υπηρεσία
«Καθαρισμός  οικισμών  Δήμου  Κέας»  με  α/α  ..  καταχώρισης  στο  βιβλίο  Εγκρίσεων  και
Εντολών Πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκρο-
τείται, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγ-
χος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει
ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συ-
ντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπι-
στώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις  σχετικές ανάγκες.  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι δεν
επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτω-
ση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεού-
ται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει  σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλ-
θει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και
δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλα-
βή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παρα-
λαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221.
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρι-
νής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότη-
τα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παρα-
λαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετι -
κό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του ανα-
δόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί
να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλα-
βή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προ-
βαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσ-
σει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγ-
χων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυ-
ρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα
στη σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες
και τις υποδείξεις του Δήμου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορί-
ες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντι-
προσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν πα-
ρεπόμενες υποχρεώσεις.
4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να συνεργαστεί  με  οποιαδήποτε Υπηρεσία,  Επιτροπή ή και
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια
των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει
ως εκπρόσωπο του τον/την  ……………………………………., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική
επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προ-
μήθεια.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
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που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθ-
μούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συ-
ναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύνα-
ψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις κατα-
στάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τού-
του, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαι-
νόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντι-
κατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν.4412/16,
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθη-
κε 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 σύμ-
βαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξη-
γήσεων, 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 εφαρμο-
γής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο  ανάδοχος  βαρύνεται  με  κάθε  δαπάνη  αποκατάστασης  ζημιών  και  φθορών  που
ενδεχομένως θα προκαλέσει από υπαιτιότητα ή και από απλή αμέλεια υπάλληλός του κατά
την διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού του αντικειμένου. 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την ευθύνη της φύλαξης του τεχνικού εξοπλισμού του και δεν
δικαιούται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον Δήμο Κέας αποζημίωση για
τυχόν  ζημία  ή  ολική  απώλεια  τεχνικού  εξοπλισμού  και  εργαλείων,  ακόμη  και  για  την
περίπτωση ανωτέρας βίας. 
Ο Δήμος, σε περίπτωση που διαπιστώσει πλημμελή εκτέλεση των εργασιών, δύναται να
επιβάλλει βελτιώσεις και αλλαγές ωραρίων, προσωπικού και προγραμμάτων.  

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  προς  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την
σύμβαση και από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις
της υπηρεσίας, καλείται με Ειδική Πρόσκληση του Δήμου Κέας μετά από σχετική εισήγηση
της αρμόδιας Υπηρεσίας  να συμμορφωθεί  προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα
σε εύλογη προθεσμία, όχι  πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών
κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών. 
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. 
Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  ανταποκριθεί  εμπρόθεσμα  στην  ανωτέρω  ειδική  πρόσκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας. 
Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την
εκτέλεση  δημοτικών  και  κοινοτικών  προμηθειών,  εργασιών,  για  χρονικό  διάστημα  που
καθορίζεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο
του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.  

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δι-
καστήρια του Νομού. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστή-
ρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπο-
γράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2)
κατατέθηκαν  στο  Αυτοτελές  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος  του  Δήμου
Κέας, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                         Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ                                                    Ο   ΑΝΑΔΟΧΟΣ

                   ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ                                       ……………………………..
                                                                                            ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
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                                                                                                       ………………………………………….

                                                                      Κέα, ../../2023

Η νόμιμη εκπρόσωπος του Δήμου Κέας

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Δήμαρχος Κέας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

-την εισήγηση του Προέδρου,
-τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας», 
-  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  παρ.  1  εδ.  ε΄  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄):  «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του
άρθρου 117,
- τις διατάξεις του 245 του Ν. 4782/2021 
-  την  υπ’αριθ.  21/2023  (ΑΔΑ:ΨΟ0ΔΩΕΔ-0Θ0) απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  περί
σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
-  την με αριθμό 451/09.02.2023 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας,  για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας,  “Καθαρισμός
Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2023 - 2024”,

- τις αποφάσεις με αρ. 205 & 206/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΘΑΩΕΔ-Φ01 & 9ΨΨΙΩΕΔ-27Ω, αντίστοιχα
και ΑΔΑΜ: 23REQ012126860) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβαν α/α 1 & 1, αντίστοιχα καταχώρησης  στο μητρώο
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Κέας.
- Το ΕΕΕΣ που επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας: «Καθαρισμός
Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2023 - 2024», προϋπολογισμού 25.388,80 ευρώ (συμπ.
ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 451/09.02.2023 μελέτη του Αυτοτελούς
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της παρούσας.

Β.  Εγκρίνει την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας: «Καθαρισμός Δημοτικών
Κτιρίων Κέας για το έτος 2023 - 2024» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
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Γ. Καθορίζει τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας καθαριότητας: «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2023 - 2024»,
σύμφωνα  με  την  αναλυτική  διακήρυξη της  με  αριθμό  451/09.02.2023  μελέτης  του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 22/2023
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ΘΕΜΑ 10ο :  Ορισμός δικηγόρου για τη διαδικασία εκπροσώπησης του Δήμου Κέας
όπως  δια  λογαριασμό  του  Δήμου  Κέας  παραιτηθεί  κατ’  αρ.  143  Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας από τις ασκηθείσες ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών προσφυγές.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  10ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα  με  την  παράγραφο   ιε΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αυτό
αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  η  οικονομική
επιτροπή  αποφασίζει  για  την  πρόσληψη  πληρεξουσίου  δικηγόρου  και  για  την
ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι  με  μηνιαία  αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που  έχουν  προσληφθεί  δεν  έχουν
δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’
εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση,
ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και
απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 273/25837/19-4-2022 (ΑΔΑ 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ) : 
“….Η συνταγματική επιταγή και η – κατ’ εφαρμογή αυτής – πολιτική και διοικητική
εκπροσώπηση των  ΟΤΑ από  τα  αιρετά τους  όργανα Απαιτεί  τη  νομοθέτηση της
νομικής τους υποστήριξης, καθώς τα αιρετά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης
καλούνται,  συχνά,  να  λάβουν  αποφάσεις  που  ενδέχεται  να  τους  οδηγήσουν  σε
δικαστικές  διενέξεις.  Σε  συνέχεια  του  άρθρου  52  του  Ν.  4735/2020  (Α  197),  ο
νομοθέτης με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4915/2022 (Α63) παρεμβαίνει πιο
στοχευμένα, προκειμένου να ρυθμίσει με διακριτό τρόπο τη νομική υποστήριξη των
αιρετών  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  από  εκείνη  που  προβλέπεται  για  τους
υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα…..

….Συγκεκριμένα  σε  περίπτωση  που  στο  δήμο  δεν  υπηρετεί  δικηγόρος  με  πάγια
έμμισθη εντολή, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία :
α) αίτηση του ενδιαφερόμενου αιρετού στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την
άμεση διαβίβασή της στην οικονομική επιτροπή
β) απόφαση της οικονομικής επιτροπής για ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης σχετικής
εισήγησης…..
….ιι.  Η  νομική υπηρεσία  του δήμου ή  ο  νομικός  σύμβουλος  που υπηρετεί  στον
οικείο δήμο ή ο δικηγόρος στον οποίο έχει ανατεθεί η σύνταξη σχετικής εισήγησης
οφείλει  να  προβεί  σε,  καταρχήν,  έλεγχο  των  στοιχείων  της  υπόθεσης  και  να
αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν ή όχι τη νομική υποστήριξη του αιρετού….”

Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα
Αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
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Η δήμαρχος με την με αριθ. πρωτ. 471/09-02-2022 αίτησή της αιτείται τον διορισμό
της  Δικηγόρου  Μαρίας  Γκικαράκη,  Δ/νση,  Λεωφόρος  Λαυρίου  8-10,  Λαύριο  ΤΚ
19500, ΑΦΜ 125448000, ΔΟΥ Κορωπίου, Α.Μ. ΔΣΑ 31702, όπως δια λογαριασμό του
Δήμου Κέας παραιτηθεί κατ’ αρ. 143 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από τις κάτωθι
ασκηθείσες  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών
προσφυγές και ειδικώς:

Α) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7210/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 77/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2442/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 88/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2623/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
Της  από  16-09-2021  υπ.  αριθ.  116/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2794/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ.
165/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/3001/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου,  6.  Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  166/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-
2/3002/2021 Απόφασης του κ.  Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου,  7. Της από 01-10-
2021  υπ.  αριθ.  168/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/3004/2021  Απόφασης  του  κ.
Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου και 8. κάθε άλλης συναφούς πράξεως της Διοίκησης,
η  οποία  προσδιορίστηκε  όπως  εκδικασθεί  στις  23-02-2023  ενώπιον  του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα), 

Β) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7212/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 75/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2440/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ. 82/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2447/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 83/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2618/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 16-09-2021 υπ. αριθ. 114/2021 με
αρ. πρωτ. 2131.2-2/2792/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6.
Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  162/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2998/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 7. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ.
164/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/3000/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου  και  8.  κάθε  άλλης  συναφούς  πράξεως  της  Διοίκησης,  η  οποία
προσδιορίστηκε  όπως  εκδικασθεί  στις  23-02-2023  ενώπιον  του  Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα), 

Γ) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7211/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 72/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2437/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ. 78/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2443/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 85/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2620/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 16-09-2021 υπ. αριθ. 112/2021 με
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αρ. πρωτ. 2131.2-2/2790/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6.
Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  169/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/3005/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 7. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ.
170/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/3006/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου,  8.  Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  171/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-
2/3007/2021 απόφασης  του κ.  Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου και  9.  κάθε  άλλης
συναφούς πράξεως της Διοίκησης, η οποία προσδιορίστηκε όπως εκδικασθεί στις
23-02-2023  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (19ο
Τμήμα),

Δ) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7213/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 73/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2438/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ. 79/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2444/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 86/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2621/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 16-09-2021 υπ. αριθ. 113/2021 με
αρ. πρωτ. 2131.2-2/2791/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6.
Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  160/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2996/2021
Απόφασης  του  κ.  Κεντρικού  Λιμενάρχη  Λαυρίου  και  7.  κάθε  άλλης  συναφούς
πράξεως της Διοίκησης, η οποία προσδιορίστηκε όπως εκδικασθεί στις 23-02-2023
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα)

Ε) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7207/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 74/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2439/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ. 80/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2445/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 84/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2619/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 16-09-2021 υπ. αριθ. 115/2021 με
αρ. πρωτ. 2131.2-2/2793/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6.
Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  159/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2995/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 7. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ.
167/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/3003/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου  και  8.  κάθε  άλλης  συναφούς  πράξεως  της  Διοίκησης,  η  οποία
προσδιορίστηκε  όπως  εκδικασθεί  στις  23-02-2023  ενώπιον  του  Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα)    και

ΣΤ) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7214/13-12-
2021 ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2.
Της  από  17-08-2021  υπ.  αριθ.  76/2021  με  αριθ.  πρωτ.  2131.2-2/2441/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ.
81/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2446/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου,  4.  Της  από  03-09-2021  υπ.  αριθ.  87/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-
2/2622/2021 Απόφασης του κ.  Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου,  5. Της από 16-09-
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2021  υπ.  αριθ.  117/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2795/2021  Απόφασης  του  κ.
Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ. 161/2021 με αρ.
πρωτ. 2131.2-2/2997/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 7. Της
από 01-10-2021 υπ. αριθ. 163/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2999/2021 Απόφασης
του κ.  Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου και  8.  κάθε  άλλης  συναφούς  πράξεως της
Διοίκησης, η οποία προσδιορίστηκε όπως εκδικασθεί στις 23-02-2023 ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα) 

Η δικηγορική αμοιβή,  η οποία είναι  η κατώτερη βάσει  του Πίνακα Αμοιβών του
Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν.4194/2013),  δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  595,20  €
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  καλύπτει  τις  εξής  επιμέρους  δικηγορικές
εργασίες :

➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 6 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 
€ (όσο και η ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα 
αμοιβών)
Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 6 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 480,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ. 

Η  διάθεση  πίστωσης  θα  γίνει  με  απόφαση  διατάκτη  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2023.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγράφου ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2.   Τον Πίνακα Αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
3.   Την εγκύκλιο 273/25837/19-4-2022(ΑΔΑ 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ)
4.   Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει την Δικηγόρο Μαρία Γκικαράκη, Δ/νση, Λεωφόρος Λαυρίου 8-10, Λαύριο ΤΚ
19500, ΑΦΜ 125448000, ΔΟΥ Κορωπίου, Α.Μ. ΔΣΑ 31702, όπως δια λογαριασμό του
Δήμου Κέας παραιτηθεί κατ’ αρ. 143 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από τις κάτωθι
ασκηθείσες  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών
προσφυγές και ειδικώς:

Α) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7210/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 77/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2442/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 88/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2623/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
Της  από  16-09-2021  υπ.  αριθ.  116/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2794/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ.
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165/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/3001/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου,  6.  Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  166/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-
2/3002/2021 Απόφασης του κ.  Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου,  7. Της από 01-10-
2021  υπ.  αριθ.  168/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/3004/2021  Απόφασης  του  κ.
Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου και 8. κάθε άλλης συναφούς πράξεως της Διοίκησης,
η  οποία  προσδιορίστηκε  όπως  εκδικασθεί  στις  23-02-2023  ενώπιον  του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα), 

Β) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7212/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 75/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2440/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ. 82/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2447/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 83/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2618/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 16-09-2021 υπ. αριθ. 114/2021 με
αρ. πρωτ. 2131.2-2/2792/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6.
Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  162/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2998/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 7. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ.
164/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/3000/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου  και  8.  κάθε  άλλης  συναφούς  πράξεως  της  Διοίκησης,  η  οποία
προσδιορίστηκε  όπως  εκδικασθεί  στις  23-02-2023  ενώπιον  του  Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα), 

Γ) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7211/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 72/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2437/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ. 78/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2443/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 85/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2620/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 16-09-2021 υπ. αριθ. 112/2021 με
αρ. πρωτ. 2131.2-2/2790/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6.
Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  169/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/3005/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 7. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ.
170/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/3006/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου,  8.  Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  171/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-
2/3007/2021 απόφασης  του κ.  Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου και  9.  κάθε  άλλης
συναφούς πράξεως της Διοίκησης, η οποία προσδιορίστηκε όπως εκδικασθεί στις
23-02-2023  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (19ο
Τμήμα),

Δ) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7213/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 73/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2438/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ. 79/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2444/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
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Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 86/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2621/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 16-09-2021 υπ. αριθ. 113/2021 με
αρ. πρωτ. 2131.2-2/2791/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6.
Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  160/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2996/2021
Απόφασης  του  κ.  Κεντρικού  Λιμενάρχη  Λαυρίου  και  7.  κάθε  άλλης  συναφούς
πράξεως της Διοίκησης, η οποία προσδιορίστηκε όπως εκδικασθεί στις 23-02-2023
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα)

Ε) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7207/13-12-2021
ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της
από 17-08-2021 υπ. αριθ. 74/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2439/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ. 80/2021 με
αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2445/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 4.
Της από 03-09-2021 υπ. αριθ. 84/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2619/2021 Απόφασης
του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 5. Της από 16-09-2021 υπ. αριθ. 115/2021 με
αρ. πρωτ. 2131.2-2/2793/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6.
Της  από  01-10-2021  υπ.  αριθ.  159/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2995/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 7. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ.
167/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/3003/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου  και  8.  κάθε  άλλης  συναφούς  πράξεως  της  Διοίκησης,  η  οποία
προσδιορίστηκε  όπως  εκδικασθεί  στις  23-02-2023  ενώπιον  του  Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα)    και
ΣΤ) από το δικόγραφο της από 06-12-2021 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ7214/13-12-
2021 ασκηθείσης προσφυγής του Δήμου Κέας κατά 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2.
Της  από  17-08-2021  υπ.  αριθ.  76/2021  με  αριθ.  πρωτ.  2131.2-2/2441/2021
Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 3. Της από 17-08-2021 υπ. αριθ.
81/2021 με αριθ. πρωτ. 2131.2-2/2446/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη
Λαυρίου,  4.  Της  από  03-09-2021  υπ.  αριθ.  87/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-
2/2622/2021 Απόφασης του κ.  Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου,  5. Της από 16-09-
2021  υπ.  αριθ.  117/2021  με  αρ.  πρωτ.  2131.2-2/2795/2021  Απόφασης  του  κ.
Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 6. Της από 01-10-2021 υπ. αριθ. 161/2021 με αρ.
πρωτ. 2131.2-2/2997/2021 Απόφασης του κ. Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, 7. Της
από 01-10-2021 υπ. αριθ. 163/2021 με αρ. πρωτ. 2131.2-2/2999/2021 Απόφασης
του κ.  Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου και  8.  κάθε  άλλης  συναφούς  πράξεως της
Διοίκησης, η οποία προσδιορίστηκε όπως εκδικασθεί στις 23-02-2023 ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα) 

Η δικηγορική αμοιβή,  η οποία είναι  η κατώτερη βάσει  του Πίνακα Αμοιβών του
Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν.4194/2013),  δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  595,20  €
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  καλύπτει  τις  εξής  επιμέρους  δικηγορικές
εργασίες :

➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 6 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 
€ (όσο και η ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα 
αμοιβών)
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Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 6 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 480,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ. 

Η  διάθεση  πίστωσης  θα  γίνει  με  απόφαση  διατάκτη  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 23/2023

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας              Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

           Λουρής Αντώνιος

                                                
                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή


