
 

 

 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 

Δήμος Λαυρεωτικής 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Γραφείο Προμηθειών 

 

 
 
 

Λαύριο, 22.07.2022 
                                  Αρ. Πρωτ: 12370 

Ταχ. Διεύθυνση : 
Ταχ. Κώδικας: 
Πληροφορίες: 
Τηλ.: 
e-mail:                     

Κουντουριώτη 1, Λαύριο 
195 00 
Γ. Μαργαρίτη 
2292 3 20147 
nitsa@lavrio.gr 

 

                                                            ΠΡΟΣ:  ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2γ του 

Ν.4412/2016) για τη διενέργεια της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κερατέας, εκτιμώμενης αξίας: 60.365,73 ευρώ  

 

 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προσκαλεί 

 

περιορισμένο αριθμό Οικονομικών Φορέων (ως πίνακας αποδεκτών), για τη συμμετοχή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 

σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθ. 32 του Ν.4412/2016 και με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας του θέματος. 

 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.365,73 ευρώ, [πλέον Φ.Π.Α. 13%: 

7.832,23 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%: 28,27 ευρώ] = 68.226,23 ευρώ. 

 Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 57166/17.06.2022 

απόφαση Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων περί προγραμματισμού χρηματοδότησης 

Δήμων για την κάλυψη των δαπανών Κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2022. 

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής με τους εν γένει όρους και προϋποθέσεις καθορίζονται στη 

συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.215/2022 (ΑΔΑ:ΨΖΥ1ΩΛ1-7ΗΣ) 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 





 

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Ιουλίου 2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην 

ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 

www.lavreotiki.gr. 

 

Συνημμένα: 

Η αναλυτική πρόσκληση (με mail) 

 

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών  

 

1) ‘’TERRA MESSOGIA’’ Α. ΡΕΡΡΑΣ – Φ. ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε., εμπόριο τροφίμων, Ρήγα Φεραίου, Καλύβια 

Σαρωνικού, ΑΦΜ 801313121, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. 

2) Ευάγγελος Ρέρρας, κρεοπωλείο – οπωροπωλείο,   θέση Νταρδίτσι, Μαρκόπουλο ΑΦΜ 

037558795, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

ΤΗΣ  ΠΑΡ. 2γ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  32 ΤΟΥ Ν.4412/16 

(ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 32, παρ.2γ και του άρθρου 32Α 

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» 

 Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Τον οδηγό τρόπου λειτουργίας και ελέγχου των παιδικών εξοχών αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας (Αθήνα 1982) 





 

 Την αριθμ. 38499/21.04.2022 (ΦΕΚ 2107/Β/28.04.2022) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών – 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών με θέμα ‘’Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας 

κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους’’ 

 Την αριθμ. πρωτ: 57166/17.06.2022 απόφαση Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων περί προγραμματισμού χρηματοδότησης Δήμων για την κάλυψη των δαπανών 

Κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2022 

 Την υπ’ αριθμ.178/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 

Ψ8Ο5ΩΛ1-ΗΑΑ), με την οποία έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης 

 Την υπ’ αριθμ.74/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΧΖΙΩΛ1-9ΝΓ) 

με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

και ενισχύθηκε ο ΚΑ δαπανών 15-6482.001 με το ποσό των 369.100,00 ευρώ 

 Το αριθμ. πρωτ: 10666/08.07.2022 αίτημα αρμοδίου Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 

την προμήθεια τροφίμων για την εύρυθμη λειτουργία της Κατασκήνωσης για την περίοδο 2022 

 Το αριθμ. πρωτ: 11512/15.07.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής’’ (ΑΔΑΜ: 22REQ010946737) και την αριθμ.40/2022 σχετική 

μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 68.226,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.) 

 Την αριθμ. Α-895/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αρ. πρωτ: 11726/18.07.2022 

πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την αριθμ. πρωτ: 11655/18.17.2022 εισήγηση του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 

 Την υπ’ αριθμ.215/2022 (ΑΔΑ:ΨΖΥ1ΩΛ1-7ΗΣ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής, με την οποία αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση και έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

 

σας καλούμε 

σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος για την ανάθεση της 

προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης 

Κερατέας, με τους κάτωθι όρους: 

 

Άρθρο 1 - Στοιχεία Διαδικασίας – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί 

1.1. Στοιχεία Διαδικασίας – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 





 

ΤΙΤΛΟΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΑΦΟΡΑ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ) 

CPV  

15500000-3, 03221200-8 15000000-8,  15321000-4, 

15812000-3, 15221000-3, 15331170-9, 15811000-6, 

15811511-1, 15110000-2,  15112100-7 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
60.365,73 ευρώ, [πλέον Φ.Π.Α. 13%: 7.832,23 ευρώ + 

Φ.Π.Α. 24%: 28,27 ευρώ] = 68.226,23 ευρώ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(α) για τα τμήματα: 1, 3, 4, 7, 8, η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών του κάθε 
τμήματος.  
(β) για τα τμήματα: 2, 5, 6, 9, το μεγαλύτερο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 
του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών 
της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 22/07/2022 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής 

(Κουντουριώτη 1, Λαύριο) 

 

1.2.  Αναθέτουσα Αρχή 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL305 

Τηλέφωνο 2292 3 20147 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  nitsa@lavrio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lavreotiki.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή 
Υποτομέας Ο.Τ.Α. 
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 





 

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης Υπηρεσίας Δήμος Λαυρεωτικής 

 

1.3. Στοιχεία διαδικασίας – Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Η διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης είναι η διαπραγμάτευση χωρίς την προηγούμενη 

δημοσίευση προκήρυξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016 όπως 

ισχύει. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προσφεύγει στην ως άνω διαδικασία, σύμφωνα με την αριθμ. 215/2022 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για τους εξής λόγους: 

 Με την αριθμ. πρωτ: 57166/17.06.2022 απόφαση Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων, εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας της Κατασκήνωσης για το έτος 2022. 

 Με την αριθμ.74/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 5η 

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

 Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, αφού η έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου 

είναι στις 4 Αυγούστου 2022. 

Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη σύναψη της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 60.365,73 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 

13% και 24%, ήτοι 68.226,23 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 

του οικονομικού έτους 2022. 

Χρηματοδότηση: ποσό 369.100,00 ευρώ. 

 

Άρθρο 2 – Αντικείμενο σύμβασης  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, με έδρα το Λαύριο (Κουντουριώτη 1) καλεί με την παρούσα τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του 

άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η προμήθεια αφορά τις κατωτέρω ομάδες - τμήματα τροφίμων: 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 Είδη Γαλακτοπωλείου 8.115,80 

2 Νωπά Οπωρολαχανικά 6.030,70 

3 Είδη Παντοπωλείου 12.072,85 

4 Είδη Ζαχαροπλαστικής 6.722,00 

5 Κατεψυγμένα είδη 
ιχθυοπωλείου 

1.525,50 





 

6 Κατεψυγμένα Λαχανικά 588,00 

7 Ψωμί 7.800,00 

8 Έτοιμα σάντουιτς 4.920,00 

9 Είδη κρεοπωλείου 12.590,88 

 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία 

υποβάλλοντας προσφορά είτε για ένα τμήμα, είτε για περισσότερα τμήματα, είτε για το σύνολο της 

προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε τμήματος, όπως αυτά 

αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

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

(9). 

Επειδή για τις ποσότητες των αναφερόμενων ειδών στον προϋπολογισμό της παρούσας δεν μπορεί 

να γίνει ακριβής πρόβλεψη, επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση των συμβατικών ποσοτήτων μεταξύ των 

ειδών της κάθε τμήματος, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού ανά τμήμα. 

Η περιγραφή του αντικειμένου και ο ακριβής τρόπος εκτέλεσής του αναλύεται στην αριθμ.40/2022 

μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που εκπονήθηκε για την ανάθεση της σύμβασης, η 

οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

Άρθρο 3 – Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

ειδικότερα του άρθρου 32, παρ.2γ και του άρθρου 32Α 

 Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 Οι διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Το αριθμ. πρωτ: 10666/08.07.2022 αίτημα αρμοδίου Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

προμήθεια τροφίμων για την εύρυθμη λειτουργία της Κατασκήνωσης για την περίοδο 2022 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 11512/15.07.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, με θέμα «προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής 

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» 

 Η αριθμ.40/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια 

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», 

προϋπολογισμού δαπάνης 68.226,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24% 





 

 Η αριθμ. Α-895/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η αριθμ. πρωτ: 11726/18.07.2022 

πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

 Η υπ’ αριθμ.215/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε 

η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του 

άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 και αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

 

Άρθρο 4 – Έγγραφα της σύμβασης - Δημοσιότητα 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, τα τεύχη της παρούσας διαδικασίας καθίστανται συμβατικά 

τεύχη και είναι τα ακόλουθα: 

Η παρούσα Πρόσκληση με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 5 - Γλώσσα Διαδικασίας 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. 

Κάθε έγγραφο ή απόφαση που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή και σχετίζεται με την παρούσα 

διαδικασία, καθώς και τυχόν προσφυγές που υποβάλλονται, συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα 

και μόνον. 

Η προσφορά οικονομικού φορέα και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Ενημερωτικά 

και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που υποβάλλονται σε 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, εκτός της αγγλικής, θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

 

Άρθρο 6 – Αρχές που διέπουν την σύναψη της σύμβασης 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τα παρακάτω : 

Α) Ότι θα τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με ο, τι ισχύει 

βάσει του Δικαίου της Ένωσης, της Ελληνικής Νομοθεσίας, τις συλλογικές συμβάσεις, διεθνείς 

διατάξεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Β) Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διαδικασία ανάθεσης και κατά 

το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 





 

Γ) Θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την διαφύλαξη εμπιστευτικών πληροφοριών που θα 

περιέλθουν σε γνώση του. 

 

Άρθρο 7 - Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Στον παρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία 

νομίμως έχουν την ικανότητα παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω (CPV 15500000-3, 

03221200-8 15000000-8,  15321000-4, 15812000-3, 15221000-3, 15331170-9, 15811000-6, 

15811511-1, 15110000-2,  15112100-7). 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

 

Άρθρο 8– Περιεχόμενο Προσφοράς  

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Δεν επιτρέπονται 

εναλλακτικές προσφορές. 

Η προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ή από νομίμως 

εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο. 

Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:  

(1) ένας (υπο)φάκελος κλειστός, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», με τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. (Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό). 

 Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό 

ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

 Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ 

 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 

αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές 





 

 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 

 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 

 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 

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. 

(2) ένας (υπο)φάκελος σφραγισμένος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο θα 

περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην αριθμ.40/2022 μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομκών Υπηρεσιών 

(3) ένας (υπο)φάκελος σφραγισμένος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016). 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

Πριν την υπογραφή της σύμβαση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Λαυρεωτικής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 30.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δεν 

απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν.4412/2016). 





 

 

8.1. Χρόνος υποβολής της προσφοράς  

Η προσφορά υποβάλλεται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς,  σύμφωνα με όσα κατωτέρω 

ορίζονται,  στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 

14:00. 

 

8.2. Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα 

εκατόν ογδόντα (180) ημερών και προς τούτο θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 

στον φάκελο Τεχνικής προσφοράς του.  

Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη παραπάνω αρχική διάρκεια.  

 

8.3 Λόγοι απόρριψης προσφοράς 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατά το στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς οικονομικού φορέα, 

μπορεί να απορρίψει την υποβληθείσα προσφορά στις παρακάτω περιπτώσεις : 

α) αν δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που 

προβλέπεται στην παρούσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα. 

β) αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν συμπληρωθεί και διορθωθεί, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. 

γ) αν παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα και 

αποκλίσεις ως προς τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) εάν τίθεται όρος αναπροσαρμογής. 

 

Άρθρο 9 – Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης – Αποσφράγιση φακέλων προσφορών 

Αποσφράγιση φακέλων προσφορών: Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει σε μία συνεδρίαση 

(σε ημέρα και ώρα που θα καθορίσει η ίδια) για την αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς των 

οικονομικών φορέων δηλαδή, στην αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

και «Τεχνική Προσφορά» και αμέσως μετά αντιστοίχως στην αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά». Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει οικονομικό φορέα να συμπληρώσει 

ή να διευκρινίσει τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 





 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Μετά τον έλεγχο των φακέλων προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, την αποδοχή ή 

απόρριψή της προσφοράς. Εάν η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο 

της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Σε περίπτωση κλήρωσης γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής απόφαση, με την 

οποία είτε επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και κατακυρώνεται το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, είτε απορρίπτεται το ως άνω Πρακτικό της 

Επιτροπής.  

Η απόφαση κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης  χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

ν. 4412/2016 η υποβολή της οποίας δεν δύναται να αναστείλει την υπογραφή και εκτέλεση της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 1 και 2α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 10 – Σύναψη σύμβασης 

Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο 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. Στην περίπτωση αυτή, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική 

επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 

αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 

συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 

ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

11. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

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

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

εγκλήματος(ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

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

C195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του  οικονομικού φορέα, γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 

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

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

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 





 

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

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

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

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

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

2 Εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση.  

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. 

3 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΄ του άρθρου 11.2 δεν θεωρείται ότι 





 

έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Οι περ. α΄ και β΄ του άρθρου 11.2 παύουν να εφαρμόζονται 

όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 διακανονισμού. 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει 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 (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 





 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή  

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 11.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 11.4 στα τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

6. Οικονομικός φορέας, που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 11.1 και 11.2α και 11.4, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία  

σύναψης δημόσιας σύμβασης.  

 

Άρθρο 12 – Προδικαστικές Προσφυγές 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 345 επομ. του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 13 – Ματαίωση διαδικασίας 





 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 14 – 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 

και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15 – Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

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

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 

δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση 

ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 

επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 

διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. 

 

Άρθρο 16 – Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται. 

Για όλα τα είδη τροφίμων η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθόλη 

τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και 

η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότου, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

Άρθρο 17 – Τρόπος Πληρωμής  

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά και για το 100% της αξίας των ειδών που 

παραδόθηκαν 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. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις : 

α) 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 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 7 του Ν.4912/2022) 

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 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 

4912/2022, εφόσον τεθεί σε ισχύ η κατάργηση των Άρθρων 1-10 του Ν. 4013/2011. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 18 – Υπεργολαβία 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω ανάθεσης τμήματος ή 

τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κύριου αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή 

με τα πλήρη στοιχεία υπεργολάβων, καθώς και για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων αυτών. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με υπεργολάβο, ο κύριος ανάδοχος, οφείλει αφ’ ενός, να 

ενημερώσει σχετικά την αναθέτουσα αρχή και αφ’ ετέρου να διασφαλίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο 

την ομαλή εκτέλεση του τμήματος της σύμβασης από τον ίδιο ή από νέο υπεργολάβο. 

 

Άρθρο 19 – Παρακολούθηση – Παράδοση αντικειμένου σύμβασης 

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών γίνεται επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 

που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών θα γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους : 





 

α. Με μακροσκοπική εξέταση, β. Με πρακτική δοκιμασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης των συμβάσεων, ορίζεται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η παραλαβή και παρακολούθηση κάθε σύμβασης θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής, όπως αυτό ορίσθηκε για το έτος 2022 με την αριθμ.451/2022 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής, το οποίο θα έχει την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα προμηθευόμενα είδη στα χρονικά όρια και µε τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και στο τέλος κάθε μήνα θα 

εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα και με τις 

τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης, τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα 

ημερήσια δελτία πιστοποίησης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το 

υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό 

ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 20– Διάρκεια σύμβασης – τρόπος παράδοσης 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου 

ορίζεται σε  δύο (2) μήνες. 

Ο προμηθευτής - προμηθευτές είναι υποχρεωμένος να παραδίδει  τα τρόφιμα στην Κατασκήνωση 

τρεις (3) φορές την εβδομάδα και από ώρα 7:00 έως 9:00 καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, εκτός 

από το ψωμί που θα παραδίδεται κάθε μέρα έως τις 7:30 π.μ. χωρίς αντιρρήσεις και δικαιολογίες ότι 

δήθεν υπάρχει έλλειψη κάποιου είδους από αυτά. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να παρουσιάζει 

έγκαιρα σχετική βεβαίωση από την Αγορανομία. 

Κατά την παράδοση των τροφίμων ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει το πρωτότυπο δελτίο 

αποστολής και το αντίστοιχο τιμολόγιο κατά ομάδα τροφίμων. 

Επίσης έχει υποχρέωση να χαρακτηρίζει με ακρίβεια στο δελτίο αποστολής και στο τιμολόγιο την 

ποσότητα και τον τύπο των ειδών που παραδίδει και να αντικαθιστά τα ακατάλληλα, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που του δίνει ο υπεύθυνος της Κατασκήνωσης. 

Οι παραγγελίες δίνονται  τηλεφωνικά ή μέσω FΑΧ, από τον υπεύθυνο της Κατασκήνωσης. Σε 

περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει μέχρι τις 8:30 

το πρωί της επόμενης ημέρας. 





 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα παραγγελθέντα ο Δήμος έχει 

δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.     

Η μεταφορά των ειδών στην Κατασκήνωση θα γίνεται με ειδικά για  τρόφιμα μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τον υπεύθυνο της Κατασκήνωσης σε 

συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που 

χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης  της παραγγελίας, των 

μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.λ.π.  

Επίσης θα γίνεται  έλεγχος της ποιότητας με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, 

της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων 

από το προμηθευτή ειδών. 

 

Άρθρο 21 – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται 

στο άρθρο 2 της παρούσας, τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες 

συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 205 του Ν.4412/2016.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 

το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 205 

του Ν.4412/2016. 

 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
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