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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 17ης Ιανουαρίου 2019 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 17 Ιανουαρίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 12:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 16.01.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Παναγιώτης Τσίκλος,  Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης 

Αποστολίδης, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

Αρ. Απόφ.:17/2019 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απ’ ευθείας 

ανάθεση της υπηρεσίας ‘’βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας’’, 

λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το 

θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος καθώς λόγω της εκδήλωσης των έντονων καιρικών 

φαινομένων των τελευταίων εβδομάδων προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό δίκτυο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

«……δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
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− δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει 

το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 

− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την αριθμ. πρωτ: 146513/24.07.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7Λ7-Ο11) Απόφαση Εντεταλμένης 

Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 

Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και όλων των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

− Την αριθμ. πρωτ: 17849/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης 

της βατότητας αγροτικών οδών στο Δήμο Λαυρεωτικής 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:18451/28.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα ‘’βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών’’ προϋπολογισμού δαπάνης 99.200,00 

ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004105977 

− Tην υπ’ αριθμ.123/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «βελτίωση 

βατότητας αγροτικών οδών», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 

49.600,00 ευρώ 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «…Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το 

άρθρο 61..» 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στο Δήμο 

μας έχει παρουσιαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης 

ζημιών σε πολλά σημεία της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, όπου διαπιστώθηκε ότι το οδόστρωμα 

σε πολλούς αγροτικούς δρόμους έχει υποστεί διάβρωση, καθίζηση και υποσκαφή από τα όμβρια 

ύδατα με αποτέλεσμα να υπάρχει μερική προσβασιμότητα για πεζούς και οχήματα και σε πολλές 

περιπτώσεις διακοπή κυκλοφορίας.  

Η άμεση ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών αυτών που προήλθαν από την εκδήλωση των 

έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων εβδομάδων (καταιγίδες, χαλαζόπτωση, παγετός), 

δεν καθιστά δυνατή την τήρηση των προθεσμιών για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας με τη 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, έχει 

εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ δαπανών 30-7323.019.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 της ΠΝΠ 26/26-8-15 (ΦΕΚ 102Α/26.08.15) και ισχύει «….Ώσπου να 

αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του 

επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια 

και την πληρωμή μόνον: 

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων 

χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της 

υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης….» 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: α) οφείλονται σε 

γεγονότα απρόβλεπτα, β) δεν είναι δυνατή η τήρηση προθεσμιών που προβλέπονται και γ) οι 

περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του 

Δήμου, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής απέστειλε την υπ’ αριθμ. 457/14.01.2019 ονομαστική πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς με σκοπό την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ‘’βελτίωση βατότητας 

αγροτικών οδών Δ.Ε. Κερατέας’’.   

Ανταποκρινόμενος στην ανωτέρω πρόσκληση, ο κος ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΟΥΜΗΣ, με έδρα στην 

Κερατέα, Λεωφ. Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, κατέθεσε την αριθμ. 

πρωτ:703/16.01.2019 προσφορά, την οποία σας θέτω υπόψη: 
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Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της αριθμ.123/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο πάνω ανάγκης 

και την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της υπηρεσίας ‘’βελτίωση βατότητας 

αγροτικών οδών Δ.Ε. Κερατέας’’.   

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16, 

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, 

− την αριθμ. πρωτ: 17849/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής,   

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:18451/27.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. 123/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 703/16.01.2019 προσφορά του κου ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΟΥΜΗ και τα συνημμένα 

σε αυτή δικαιολογητικά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον για την αντιμετώπιση της ανάγκης βελτίωσης της βατότητας των 

αγροτικών οδών στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής από φθορές που προέκυψαν 

εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. 

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.123/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «βελτίωση 

βατότητας αγροτικών οδών Δ.Ε. Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 49.600,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Γ. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», στον κο ΣΠΥΡΟ ΛΙΟΥΜΗ, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Σουνίου 11, 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών του οδικού 
δικτύου με χρήση μηχανικών μέσων, διαμόρφωση 
εδάφους με διαμορφωτή, αποκατάσταση 
καταπτώσεων κατολισθήσεων και 
νεροφαγωμάτων 

M2    
 

10.000,00 
 

4 40.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 9.600,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49.600,00 
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με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του ποσού των 40.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 

49.600,00 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε 

χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη 

σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δημοτικής 

Ενότητας Λαυρίου», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

Αρ. Απόφ.:18/2019 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απ’ ευθείας 

ανάθεση της υπηρεσίας ‘’βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου’’, λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα 

συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος καθώς λόγω της εκδήλωσης των έντονων καιρικών 

φαινομένων των τελευταίων εβδομάδων προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό δίκτυο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

«……δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

− δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει 

το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 

− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την αριθμ. πρωτ: 146513/24.07.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7Λ7-Ο11) Απόφαση Εντεταλμένης 

Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 

Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και όλων των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

− Την αριθμ. πρωτ: 17849/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης 

της βατότητας αγροτικών οδών στο Δήμο Λαυρεωτικής 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:18451/28.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα ‘’βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών’’ προϋπολογισμού δαπάνης 99.200,00 

ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004105977 

− Tην υπ’ αριθμ.164/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «βελτίωση 

βατότητας αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 

24%, ήτοι 24.800,00 ευρώ 

− Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «…Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το 

άρθρο 61..» 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στο Δήμο 

μας έχει παρουσιαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης 

ζημιών σε πολλά σημεία της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου, όπου διαπιστώθηκε ότι το οδόστρωμα 

σε πολλούς αγροτικούς δρόμους έχει υποστεί διάβρωση, καθίζηση και υποσκαφή από τα όμβρια 

ύδατα με αποτέλεσμα να υπάρχει μερική προσβασιμότητα για πεζούς και οχήματα και σε πολλές 

περιπτώσεις διακοπή κυκλοφορίας.  

Η άμεση ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών αυτών που προήλθαν από την εκδήλωση των 

έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων εβδομάδων (καταιγίδες, χαλαζόπτωση, παγετός), 

δεν καθιστά δυνατή την τήρηση των προθεσμιών για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας με τη 

διενέργεια διαγωνισμού. 

Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, έχει 

εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ δαπανών 30-7323.019.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 της ΠΝΠ 26/26-8-15 (ΦΕΚ 102Α/26.08.15) και ισχύει «….Ώσπου να 

αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του 

επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια 

και την πληρωμή μόνον: 

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων 

χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της 

υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης….» 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: α) οφείλονται σε 

γεγονότα απρόβλεπτα, β) δεν είναι δυνατή η τήρηση προθεσμιών που προβλέπονται και γ) οι 

περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του 

Δήμου, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής απέστειλε την υπ’ αριθμ. 694/16.01.2019 ονομαστική πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς με σκοπό την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ‘’βελτίωση βατότητας 

αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρίου’’.   

Ανταποκρινόμενη στην ανωτέρω πρόσκληση, η κα ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, χωματουργικές 

εργασίες, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Όλγας 79, με ΑΦΜ 125402395, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, κατέθεσε 

την αριθμ. πρωτ:704/16.01.2019 προσφορά, την οποία σας θέτω υπόψη: 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της αριθμ.164/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο πάνω ανάγκης 

και την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της υπηρεσίας ‘’βελτίωση βατότητας 

αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρίου’’.   

Η Οικονομική Επιτροπή 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών του οδικού 
δικτύου με χρήση μηχανικών μέσων, διαμόρφωση 
εδάφους με διαμορφωτή, αποκατάσταση 
καταπτώσεων κατολισθήσεων και 
νεροφαγωμάτων 

M2    
 

5.000,00 
 

4 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16, 

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, 

− την αριθμ. πρωτ: 17849/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής,   

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:18451/27.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. 164/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. 694/16.01.2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 704/16.01.2019 προσφορά που κατατέθηκε από την κα ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον για την αντιμετώπιση της ανάγκης βελτίωσης της βατότητας των 

αγροτικών οδών στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής από φθορές που προέκυψαν 

εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. 

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.164/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «βελτίωση 

βατότητας αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Γ. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου», στην κα ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, χωματουργικές εργασίες, με έδρα στο 

Λαύριο, Πλατεία Όλγας 79, με ΑΦΜ 125402395, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του ποσού των 20.000,00 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της. Η 

εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη 

σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

Αρ. Απόφ.:19/2019 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απ’ ευθείας 

ανάθεση της υπηρεσίας ‘’βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου’’, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος καθώς λόγω της εκδήλωσης των 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 58 

έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων εβδομάδων προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο 

αγροτικό δίκτυο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

«……δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

− δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει 

το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 

− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την αριθμ. πρωτ: 146513/24.07.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7Λ7-Ο11) Απόφαση Εντεταλμένης 

Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 

Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και όλων των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 
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− Την αριθμ. πρωτ: 17849/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης 

της βατότητας αγροτικών οδών στο Δήμο Λαυρεωτικής 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:18451/28.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα ‘’βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών’’ προϋπολογισμού δαπάνης 99.200,00 

ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004105977 

− Tην υπ’ αριθμ.165/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «βελτίωση 

βατότητας αγροτικών οδών Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού δαπάνης 

20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.800,00 ευρώ 

− Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «…Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το 

άρθρο 61..» 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στο Δήμο 

μας έχει παρουσιαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης 

ζημιών σε πολλά σημεία της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπου διαπιστώθηκε ότι το 

οδόστρωμα σε πολλούς αγροτικούς δρόμους έχει υποστεί διάβρωση, καθίζηση και υποσκαφή από 

τα όμβρια ύδατα με αποτέλεσμα να υπάρχει μερική προσβασιμότητα για πεζούς και οχήματα και 

σε πολλές περιπτώσεις διακοπή κυκλοφορίας.  

Η άμεση ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών αυτών που προήλθαν από την εκδήλωση των 

έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων εβδομάδων (καταιγίδες, χαλαζόπτωση, παγετός), 

δεν καθιστά δυνατή την τήρηση των προθεσμιών για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας με τη 

διενέργεια διαγωνισμού. 

Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, έχει 

εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ δαπανών 30-7323.019.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 της ΠΝΠ 26/26-8-15 (ΦΕΚ 102Α/26.08.15) και ισχύει «….Ώσπου να 

αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του 

επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια 

και την πληρωμή μόνον: 

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων 

χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της 

υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης….» 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: α) οφείλονται σε 

γεγονότα απρόβλεπτα, β) δεν είναι δυνατή η τήρηση προθεσμιών που προβλέπονται και γ) οι 
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περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του 

Δήμου, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής απέστειλε την υπ’ αριθμ. 727/16.01.2019 ονομαστική πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς με σκοπό την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ‘’βελτίωση βατότητας 

αγροτικών οδών Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου’’.   

Ανταποκρινόμενη στην ανωτέρω πρόσκληση, η εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’, 

με το διακριτικό τίτλο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, με έδρα στην Αθήνα, Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 099364656, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 824/17.01.2019 προσφορά, την οποία σας θέτω 

υπόψη: 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της αριθμ.165/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο πάνω ανάγκης 

και την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της υπηρεσίας ‘’βελτίωση βατότητας 

αγροτικών οδών Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου’’.   

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16, 

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, 

− την αριθμ. πρωτ: 17849/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής,   

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:18451/27.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. 165/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. 727/16.01.2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 824/17.01.2019 προσφορά που κατατέθηκε από την  ’’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.’’ και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών του οδικού 
δικτύου με χρήση μηχανικών μέσων, διαμόρφωση 
εδάφους με διαμορφωτή, αποκατάσταση 
καταπτώσεων κατολισθήσεων και 
νεροφαγωμάτων 

M2    
 

5.000,00 
 

4 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον για την αντιμετώπιση της ανάγκης βελτίωσης της βατότητας των 

αγροτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής από φθορές που 

προέκυψαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. 

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.165/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «βελτίωση 

βατότητας αγροτικών οδών Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού δαπάνης 

24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Γ. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», στην εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’, με το 

διακριτικό τίτλο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, με έδρα στην Αθήνα, Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 099364656, Δ.Ο.Υ. 

ΦΑΕ Αθηνών, έναντι του ποσού των 20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.800,00 ευρώ, 

σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα 

είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη 

σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος λόγω εξαιρετικά επείγουσας 

περίπτωσης 

Αρ. Απόφ.:20/2019 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απ’ ευθείας 

ανάθεση της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης», 

ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του 

κατεπείγοντος καθώς λόγω της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων 

εβδομάδων προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

«……δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

− δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον 
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Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει 

το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 

− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την αριθμ. πρωτ: 146513/24.07.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7Λ7-Ο11) Απόφαση Εντεταλμένης 

Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 

Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και όλων των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

− Την αριθμ. πρωτ: 17847/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου σχετικά με την προμήθεια 

σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής,   

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:18302/27.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Λαυρεωτικής’’ προϋπολογισμού 

δαπάνης 79.682,40 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004077131, 

− Tην υπ’ αριθμ.113/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «προμήθεια 

έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 64.260,00 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 24%, ήτοι 79.682,40 ευρώ 

Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «…Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το 

άρθρο 61..». 
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Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στο Δήμο 

μας έχει παρουσιαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας έτοιμου 

σκυροδέματος, με σκοπό την αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν στο δίκτυο αγροτικής 

και δημοτικής οδοποιίας από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων 

εβδομάδων (καταιγίδες, χαλαζόπτωση, παγετός). Η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιβεβλημένη 

για τη λειτουργικότητα των οδικών αυτών τμημάτων και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, τη 

βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους. 

Η άμεση ανάγκη αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο 

οδικό δίκτυο, δεν καθιστά δυνατή την τήρηση των προθεσμιών για την εκτέλεση της ανωτέρω 

προμήθειας με τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, έχει 

εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ δαπανών 30-6662.002.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 της ΠΝΠ 26/26-8-15 (ΦΕΚ 102Α/26.08.15) και ισχύει «….Ώσπου να 

αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του 

επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια 

και την πληρωμή μόνον: 

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων 

χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της 

υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης….» 

Με βάση τα ανωτέρω, στην υπ’ αριθμ. 705/16.01.2019 πρόσκληση του Δήμου για υποβολή 

προσφοράς σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας σκυροδέματος, η εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Ανώνυμη Εταιρεία’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, με έδρα στην Αθήνα, Θέτιδος 6, με 

ΑΦΜ 099364656, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 792/17.01.2019 προσφορά, 

την οποία σας θέτω υπόψη: 

A/A Περιγραφή Προμήθειας Μ.Μ.  Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Έτοιμο σκυρόδεμα C16/20, χωρίς χρήση 
πρέσσας 

Μ3 860 74,721 64.260,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
64.260,00 

Φ.Π.Α. 24% 
15.422,40 
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ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
79.682,40 

 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της αριθμ.113/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο πάνω ανάγκης 

και την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16, 

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, 

− την αριθμ. πρωτ: 17847/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής,   

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:18302/27.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. 113/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 792/17.01.2019 προσφορά της εταιρείας «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και τα 

συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον για την αντιμετώπιση της ανάγκης άμεσης προμήθειας έτοιμου 

σκυροδέματος για την αποκατάσταση των φθορών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου 

Λαυρεωτικής εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. 

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.113/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 

«προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 79.682,40 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Γ. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος  στην εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, με έδρα στην Αθήνα, 

Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 099364656, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έναντι του ποσού των 64.260,00 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 24%, ήτοι 79.682,40 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της. Η προμήθεια, 

φόρτωση και μεταφορά των υλικών θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 113/2018 μελέτη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη 

σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της 

προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, οπωροπωλείου, γαλακτομικών ειδών και 

ετοίμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, 

ΚΑΠΗ Λαυρίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:21/2019 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης των 

πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών 

παντοπωλείου, αρτοποιείου, οπωροπωλείου, γαλακτομικών ειδών και ετοίμων γευμάτων για την 

κάλυψη των αναγκών των δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου του ΝΠΔΔ 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα 

συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος καθώς είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν το συντομότερο 

δυνατό οι διαδικασίες του διαγωνισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

δομών του Νομικού Προσώπου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1938/04.07.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θέμα «υποβολή αιτήματος προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, 

οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και ετοίμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των 

δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου» (ΑΔΑΜ: 18REQ003423812) 

− Την υπ’ αριθμ.11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

Δήμου Λαυρεωτικής περί διάθεσης πιστώσεων πάγιου χαρακτήρα οικονομικού έτους 2018, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ: 2/86708/0026 – 28/11/2017 

εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 

− την υπ’ αριθμ.134/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων των δομών των ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου 

Λαυρεωτικής» 

− Την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018» 

− Την αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 

δαπάνης 34.896,12  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και 24%) 
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− Την υπ’ αριθμ. 258/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την 

οποία έγινε η έγκριση της αριθμ.20/2018 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

διαγωνισμού 

− Τις υπ’ αριθμ. A-75, A-99, A-132 & A-264/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ.884/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 67643). 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 27 Νοεμβρίου 2018 με ΑΔΑΜ: 

18PROC004076605 και η προκήρυξη αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 18PROC004076380.  Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΨΠΡΩΩΛ1-ΠΙΕ)  και στις εφημερίδες 

«ΑΜΑΡΥΣΙΑ», «ΠΑΛΜΟΣ», «ΕΒΔΟΜΗ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 21 Δεκεμβρίου 2018, ενώ 

ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 20138/24.12.2018 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 

28η Δεκεμβρίου 2018. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 651/15.01.2019 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ: Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κ.Η.Φ.Η. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΚΕΦΑΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 14 Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα  

Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.884/2018 και με αριθμ. πρωτ: 

18283/27.11.2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

http://www.lavreotiki.gr/
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.884/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 67643 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 21 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα 

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και με τη σειρά που 

αναφέρονται ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

 
Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 

συστήματος 
1 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ 119839 

2 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

121442 

3 ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 122072 

Ειδικότερα, ανά ομάδα τροφίμων κατατέθηκε προσφορά από τους ακόλουθους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές: 

1. Δημοτική Ενότητα Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) ΑΜΑΝΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΑΣ,  
Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) ΣΚΟΥΡΙΑΣ, Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
 

Δ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 
ΑΜΑΝΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΑΣ,  
Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
 

Ε1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
 

ΣΤ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) ΣΚΟΥΡΙΑΣ,  Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) ΑΜΑΝΤΑ 
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Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) - 

 

2. Δημοτική Ενότητα Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 
 

ΑΜΑΝΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΑΣ, 
Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 
 

Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) ΣΚΟΥΡΙΑΣ, Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

 

Οι ανωτέρω συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 

και την αρ. 56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα 

δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των ηλεκτρονικών προσφορών τους και έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

 
Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου 

δικαιολογητικών 
1 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ 20216/24.12.2018 

2 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

19966/21.12.2018 

3 ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 20120/24.12.2018 

 

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων, επικοινώνησε με τους εκδότες των  εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν, όπου 

και διαπίστωσε την εγκυρότητά  τους. 

Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω: 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά του είναι 

πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά της 

εταιρείας είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
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Η προσφορά του όσον αφορά τις ομάδες Α1, Γ1, Δ1, ΣΤ1, Α2 και Γ2 της μελέτης έχει ελλείψεις ως 

προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης τόσο ως προς τα προσφερόμενα είδη 

π.χ γιαούρτι όσο και ως προς τις επιμέρους προδιαγραφές των τροφίμων π.χ  συγκεκριμένες 

ημερομηνίες λήξης.   

Επομένως η προσφορά του όσον αφορά τις  ομάδες Α1, Γ1, Δ1, ΣΤ1, Α2 και Γ2 απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη ενώ για τις ομάδες Β1, Ε1 και Β2 γίνεται αποδεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

 Κάνει δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

2. ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

3. Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. ως προς τις ομάδες Β1, Ε1 και Β2. 

 Απορρίπτει τις προσφορές: 

      Του οικονομικού φορέα Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. όσο αφορά τις ομάδες Α1, Γ1, Δ1, ΣΤ1, Α2 και 

Γ2 

Ως προς την ομάδα Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) ο διαγωνισμός κατέστη άγονος διότι δεν 

κατατέθηκε καμία προσφορά. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας  

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 571/15.01.2019 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ως 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 16η 

Ιανουαρίου 2019. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το με 

ημερομηνία 16.01.2019 πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 695/16.01.2019 διαβιβαστικό έγγραφό της και σας 

θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ: Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 

Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΚΕΦΑΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16 Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.884/2018 και με αριθμ. πρωτ: 18283/27.11.2018 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών (Πρόεδρος) 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.884/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 67643 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 21 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 14.01.2019 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 561/15.01.2019 διαβιβαστικό έγγραφο, 

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

 Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 

16 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 571/15.01.2019 έγγραφο της 

Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς. 

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των Οικονομικών Φορέων ανεξάρτητα αν  έγιναν 

δεκτοί ή όχι μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των παρακάτω οικονομικών απέδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

1. Δημοτική Ενότητα Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ 

Α1 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

4.299,02 
Με ΦΠΑ 

4.590,13 
Με ΦΠΑ 

ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Β1 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

- - 3.487,50 

Με ΦΠΑ 

Γ1 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
(ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

434,00 

Με ΦΠΑ 

- ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

Δ1 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

1.028,63 

Με ΦΠΑ 

1.272,79 

Με ΦΠΑ 

ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

Ε1 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

- - 1.339,47 
Με ΦΠΑ 

ΣΤ1 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
(ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

937,44 

Με ΦΠΑ 

- ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

Ζ1 
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

  
3% 

- 

Η1 
ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) - - - 

 

2. Δημοτική Ενότητα Λαυρίου 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ 

Α2 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   
(ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

 

4.857,86 
Με ΦΠΑ 

5.542,07 
Με ΦΠΑ 

ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

Β2 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
(ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

 

- - 2.650,50 

Με ΦΠΑ 

Γ2 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

(ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

434,00 

Με ΦΠΑ 

- ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Εισηγείται  την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη των οικονομικών φορέων ως 

προσωρινών μειοδοτών σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  

 

1. Δημοτική Ενότητα Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.462,70€ προ ΦΠΑ) 

Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ (ποσό 2.812,50 € προ ΦΠΑ) 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 350,00€ προ ΦΠΑ) 

Δ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 873,77€ προ ΦΠΑ) 
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ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 
Ε1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 
ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ (ποσό 1.089,00€ προ ΦΠΑ) 

ΣΤ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ποσό 756,00€ προ ΦΠΑ) 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

AMANTA (ποσοστό έκπτωσης 3%) 

Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΑΓΟΝΟΣ 

 

2. Δημοτική Ενότητα Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.985,58€ προ ΦΠΑ) 

Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
(ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

 

ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ (ποσό 2.137,50€ προ 
ΦΠΑ) 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  
(ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 350,00€ προ ΦΠΑ) 

 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

− το με ημερομηνία 15.01.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 16.01.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 15.01.2019 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτές τις οικονομικές προσφορές των Οικονομικών Φορέων: ‘’ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ’’, 

‘’ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’, ‘’Ε. 
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ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ ως προς τις ομάδες Β1, Ε1 και Β2. Απορρίπτει την προσφορά του 

Οικονομικού Φορέα ‘’Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ όσο αφορά τις ομάδες Α1, Γ1, Δ1, ΣΤ1, Α2 και Γ2 

(γ) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 16.01.2019 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(δ) Κατακυρώνει ως προσωρινούς μειοδότες για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, 

οπωροπωλείου, γαλακτομικών ειδών και ετοίμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των 

δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής, ανά ομάδα τους κατωτέρω: 

Δημοτική Ενότητα Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.462,70€ προ ΦΠΑ) 

Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ (ποσό 2.812,50€ προ ΦΠΑ) 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 350,00€ προ ΦΠΑ) 

Δ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 873,77€ προ ΦΠΑ) 

Ε1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ (ποσό 1.089,00€ προ ΦΠΑ) 

ΣΤ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ποσό 756,00€ προ ΦΠΑ) 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

AMANTA (ποσοστό έκπτωσης 3%) 

 

Δημοτική Ενότητα Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.985,58€ προ ΦΠΑ) 

Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
(ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

 

ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ (ποσό 2.137,50€ προ 
ΦΠΑ) 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  
(ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 350,00€ προ ΦΠΑ) 

 

(ε) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την ομάδα  Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ). 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της 

προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών 

του Προσώπων 

Αρ. Απόφ.:22/2019 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης των 
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πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας καυσίμων για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων», ενημέρωσε τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος καθώς είναι 

αναγκαίο να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες του διαγωνισμού, προκειμένου 

να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Το αριθμ. πρωτ: 3127/08.11.2018 πρωτογενές αίτημα σχετικά με την προμήθεια υγρών 

καυσίμων για τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 

18REQ003991799). 

− Την υπ’ αριθμ. 213/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

Δήμου Λαυρεωτικής περί προγραμματισμού προμήθειας καυσίμων (ΑΔΑ: ΩΥΘ3ΟΞ1Β-5ΘΓ). 

− Την αριθμ. πρωτ: 2056/08.11.2018 εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με τον προγραμματισμό 

της προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 160/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

Δήμου Λαυρεωτικής περί προγραμματισμού προμήθειας καυσίμων (ΑΔΑΜ: 18REQ004087643, ΑΔΑ: 

ΩΑ42ΟΚΚΟ-ΚΝΓ). 

− Το πρακτικό Νο11/15.11.2018 πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ περί 

προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ποσότητας 95.000 λίτρων (ΑΔΑΜ:18REQ004089574, ΑΔΑ: 

7ΑΤ7ΟΞΥ4-ΧΓΒ). 

− Το πρακτικό Νο11/15.11.2018 πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ περί 

προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ποσότητας 75.000 λίτρων (ΑΔΑΜ:18REQ004089737, ΑΔΑ: 

63Π2ΟΞΥ4-ΛΜΡ). 

− Το αριθμ. πρωτ: 17464/14.11.2018 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 

Λαυρεωτικής και η συνημμένη σε αυτό κατάσταση κατανάλωσης καυσίμων 

(ΑΔΑΜ:18REQ004105309). 

− Την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018». 
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− Την υπ’ αριθμ.29/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής.   

− Την υπ’ αριθμ. 373/30.11.2018 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» με θέμα 

«Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 - 2020» 

(ΑΔΑ: 60Τ2ΟΞ1Β-0Μ3). 

− Την υπ’ αριθμ. 240/03.12.2018 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» με θέμα 

«Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 - 2020» 

(ΑΔΑ: 69ΞΖΟΚΚΟ-ΝΩΟ). 

− Την υπ’ αριθμ. 892/03.12.2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «Έγκριση 

Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής» (ΑΔΑ: Ω44ΣΩΛ1-ΦΘΓ). 

− Την υπ’ αριθμ. 269/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την 

οποία έγινε η έγκριση της αριθμ.29/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9648ΩΛ1-ΓΚ5). 

−  Την υπ’ αριθμ.922/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού (α/α συστήματος: 68104). 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η προκήρυξη 

του διαγωνισμού απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 5 Δεκεμβρίου 2018. 

Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18PROC004133795 και η προκήρυξη αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 18PROC004133653.  Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΟΚΤΩΛ1-1ΑΟ)  και στις εφημερίδες 

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΠΑΛΜΟΣ», «ΕΒΔΟΜΗ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού 

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 8η Ιανουαρίου 2019, ενώ 

ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 345/10.01.2019 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 14η 

Ιανουαρίου 2019. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 572/15.01.2019 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

http://www.lavreotiki.gr/
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ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα  Τρίτη  

και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.922/2018 και με 

αριθμ. πρωτ: 18818/06.12.2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.922/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 29/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 68104 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 8 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 14η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα 

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε στο διαγωνισμό  η μοναδική  ηλεκτρονική 

προσφορά από τον οικονομικό φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε με αριθμό προσφοράς συστήματος : 

123102.   

Ο ανωτέρω συμμετέχων κατέθεσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης και 

την αρ. 56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα 
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δικαιολογητικά του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

της ηλεκτρονικής προσφοράς του και έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου: 263/09.01.2019. 

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

του συμμετέχοντα, επικοινώνησε με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Κατάστημα 144) που κατατέθηκε, όπου και διαπίστωσε την εγκυρότητά  της. 

Κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι  ο οικονομικός φορέας Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε κατέθεσε το 

σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Η τεχνική προσφορά του είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο 

του διαγωνισμού. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας  

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 580/15.01.2019 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ως 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 16η 

Ιανουαρίου 2019. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το με 

ημερομηνία 16.01.2019 πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 696/16.01.2019 διαβιβαστικό έγγραφό της και σας 

θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16 Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα  

Τετάρτη  και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς 

που κατατέθηκε σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.922/2018 και με αριθμ. πρωτ: 18818/06.12.2018 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.922/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 29/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 68104 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 8 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 14η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 15.01.2019 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 572/15.01.2019 διαβιβαστικό έγγραφο, 

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης του υποφακέλου «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 16η 

Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00, ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 580/15.01.2019 

έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς τον μοναδικό συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα Δ 

κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. του οποίου η προσφορά έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο αξιολόγησης του 

υποφακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά».  

Η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. απέδωσε 

το εξής αποτέλεσμα :  998.435,20 € + (ΦΠΑ 24%) 239.624,45=  1.238.059,65 € 

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Εισηγείται 

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

ως προσωρινού μειοδότη με προσφορά ποσού 998.435,20 € χωρίς  ΦΠΑ 24%.   

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  
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− τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

− το με ημερομηνία 15.01.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 16.01.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 15.01.2019 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτή την προσφορά που κατατέθηκε στο διαγωνισμό από το μοναδικό συμμετέχοντα 

Οικονομικό Φορέα ‘’Δ κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’. 

 (γ) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 16.01.2019 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(δ) κατακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων, τον Οικονομικό Φορέα ‘’Δ κ’ Π 

ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ’’, με έδρα στο 2ο Km Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) 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. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.2/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

‘’ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2019 – 

2020’’, προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 ευρώ και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της υπηρεσίας 

Αρ. Απόφ.:23/2019 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της υπ’ 

αριθμ.2/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα ‘’ασφάλιση των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2019 – 2020’’, προϋπολογισμού δαπάνης 

40.000,00 ευρώ και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή 

Αναδόχου της υπηρεσίας», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται 

με τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω λήξης της υπ’ αριθμ. πρωτ: 16591/30.10.2018 σύμβασης την 

1η Φεβρουαρίου 2019 και προκειμένου να μην είναι ανασφάλιστα τα οχήματα του Δήμου. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

1. Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

3. Την 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» 

4. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

5. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

7. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

9. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

10. Την αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» 

11. Το αριθμ. πρωτ: 668/16.01.2019 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Κίνησης με θέμα 

«ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων για την περίοδο 2019 – 2020», το οποίο αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ004342376 

12. Την υπ’ αριθμ.2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που συντάχθηκε για το 

σκοπό αυτό, προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του 

δικαιώματος προαίρεσης) 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 

αφορά τη νόμιμη ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Συγκεκριμένα, ο στόλος του Δήμου προς 

ασφάλιση ανέρχεται συνολικά σε εξήντα οκτώ (68) οχήματα και μηχανήματα έργου.  
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Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνει με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και αναλύεται ως: 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 33.000,00 ευρώ 

Δικαίωμα προαίρεσης (αφορά τυχόν οχήματα ή μηχανήματα, που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία 

του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για την αντιμετώπιση 

πρόσθετων καλύψεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής): 7.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.: 0 (τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ) 

Συνολική Δαπάνη: 40.000,00 ευρώ 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2019 στους ΚΑ: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 70-6253, καθώς και τους αντίστοιχους 

του έτους 2020. 

Για το έτος 2019 εκδόθηκαν οι κατωτέρω Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: 

Α-86 9ΩΓΣΩΛ1-ΗΙΞ 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 

Α-99 6ΥΤΚΩΛ1-Β4Ν 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 

Α-118 ΩΨΖΩΩΛ1-ΡΣΠ 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00 

Α-135 6ΙΤΨΩΛ1-1Θ9 30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 

Α-151 ΨΡΧΩΩΛ1-Φ4Λ 70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 24.500,00 

 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), 

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις 

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Το αριθμ. πρωτ: 668/16.01.2019 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Κίνησης, 

− Την υπ’ αριθμ.2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ.2/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο: 

«ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2019 – 2020», 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%. 

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό 

διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην 

αριθμ.2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 
Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός ΝUTS EL 305 
Τηλέφωνο 22923 20147 
Φαξ 22920 69130 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  nitsa@lavrio.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.lavreotiki.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΑΙΤΑΝΙΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 

 
2. Αντικείμενο Σύμβασης  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ασφάλιση 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαυρεωτικής» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

CPV: 66514110–0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων». 

Η ανάθεση της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνει 

με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην αριθμ. 2/2019 

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Προσφορά για μέρος μόνο των δημοπρατούμενων εργασιών δεν γίνεται δεκτή. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ 

αριθμ. 2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  

της παρούσας διακήρυξης.  

3. Τόπος & Χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1, Λιμάνι 

Λαυρίου) στις …………….. του έτους 2019, ημέρα …………, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

mailto:nitsa@lavrio.gr
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Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

……../20… απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ……….. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η ………….  

Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα 

επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα, χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση ή 

πρόσκληση. 

4. Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης, θα καταχωρηθούν 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3861/2010  και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 

εφημερίδα του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

5. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 33.000,00 ευρώ 

Δικαίωμα προαίρεσης (αφορά τυχόν οχήματα ή μηχανήματα, που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία 

του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για την αντιμετώπιση 

πρόσθετων καλύψεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής): 7.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.: 0 (τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ) 

Συνολική Δαπάνη: 40.000,00 ευρώ 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου 

Λαυρεωτικής τους ΚΑ εξόδων: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253, 70-6253 του 

προϋπολογισμού έτους 2019 και τους αντίστοιχους του έτους 2020. 

Για το έτος 2019, η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων έγινε με την υπ’ αριθμ. ………/20… 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής και εκδόθηκαν οι ΑΑΥ: ……., …….., ……., ……., 

……….και ………/20……. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 

6. Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις: 
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 Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» 

 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει καθώς και τις διατάξεις της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

 Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

 Του ΠΔ/τος 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” 

 Του ΠΔ/τος 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Της αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Τις ειδικότερες διατάξεις: 

 Του Π.Δ. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής 

ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81 και 118/85 

 Του Π.Δ. 10/2003 (ΦΕΚ 7/Α/21-1-2003) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Λ'10) «περί 

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α' 331) «Περί 

υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» 

 Του Ν. 3229/04 (ΦΕΚ 38 Α΄/10-2-2004) «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κλπ» 

 Του Ν. 2496/97 (ΦΕΚ 87/Α) «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.»  

 Του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/5-2-2016)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 

2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 

 

Επιπλέον ισχύουν: 

1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: ………/………….2019 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 

Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2019 – 2020», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ: 17REQ001661959. 

2. Η υπ’ αριθμ. …../2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την 

οποία έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων. 

3. Η αριθμ.2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

40.000,00 ευρώ. 

4. Η υπ’ αριθμ. …../20…. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019. 

5. Η υπ’ αριθμ. ……../2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ. 2/2019 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 
7. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• Η παρούσα Διακήρυξη. 

• Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη. 

• Η υπ’ αριθμ.2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα παραρτήματα αυτής. 

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
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• Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του 

διαγωνισμού. 

8. Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους Οικονομικούς Φορείς υποβάλλονται, το 

αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών με 

ηλεκτρονικό μήνυμα (nitsa@lavrio.gr & nitsa@0135.syzefxis.gov.gr) και απαντώνται αντίστοιχα. 

Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr). 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

9. Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας και οι πιθανές ενστάσεις που θα υποβληθούν καθ’ όλη την διαδικασία, θα 

είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί 

ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η 

μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 

53 του Κώδικα Δικηγόρων, είτε από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης 

του εγγράφου ή από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα, είτε από τη 

μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 

3712/2008. 

10. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

mailto:nitsa@lavrio.gr
mailto:nitsa@0135.syzefxis.gov.gr
http://www.lavreotiki.gr/
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Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 

ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις 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, 

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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

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 στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
(Α) Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α, Ν. 4412/2016) εκδίδεται υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι 800,00 ευρώ. 
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α) Αν, η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά 

δε γίνεται δεκτή. 

γ) Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα ισχύουν τουλάχιστον για τριάντα 

(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1α του Ν.4412/2016, ήτοι πέντε (5) μήνες. 

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. 

δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψη. 

στ) Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο της υπηρεσίας ή τον υπέρ ου η εγγύηση δεν 

οδηγούν σε αποκλεισμό αν δε γεννάται σύγχυση. 

ζ) Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής εφόσον, 

συντρέχει νόμιμη περίπτωση ήτοι, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στους αντίστοιχους όρους της παρούσης ή δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της Σύμβασης. 

η) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο, με την προσκόμιση της 

προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 

θ) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

i) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ii) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφαση επ’ 

αυτών. 

(Β) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, 

συνυπολιζόμενης της προαίρεσης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από το 

συμβατικό χρόνο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
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Για τις εγγυητικές επιστολές ισχύουν επιπλέον: η κατευθυντήρια οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ 

«υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης» και το αριθμ. πρωτ: 

2756/23.05.2017 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ «διευκρινήσεις επί της κατευθυντήριας οδηγίας 12, ως προς 

τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης».   

11. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα 

επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης 

καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82, όπως 

ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην 

ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή 

ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν, καθώς και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης 

συνεργασίας με αυτήν. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν είτε οι ίδιες είτε διαμέσων πρακτόρων, 

διαμεσολαβητών, μεσιτών, κ.λ.π, θα πρέπει να είναι κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4364/2016). 

12. Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων 

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: 
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 1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

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

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

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

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

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

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

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

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

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

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

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

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

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

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.  

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

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

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

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

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

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 43 από 58 

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

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

5. Ο προσφέρων 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. 

6. Οικονομικός Φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

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

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

13. Κριτήρια Καταλληλόλητας 

(i) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.  

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς απαιτείται πιστοποιητικό του οικείου 

Επιμελητηρίου της έδρας τους. 
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Για κάθε διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο απαιτείται η εγγραφή του στο Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο της έδρας του (Π.Δ.190/2006). 

Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της 

αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες Επαγγελματικές Οργανώσεις. 

Για Ενώσεις - Συνεταιρισμούς, απαιτούνται τα ανωτέρω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος 

τους, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 (ii) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν. 

(iii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη 

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 Κάθε διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός 

ασφαλίσεων κλπ.) πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας ή ποιων 

ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί και να προσκομίσει αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με 

αυτήν. 

 Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας τριετίας, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων και των αναθετόντων φορέων), ανεξαρτήτως ύψους αυτών. 

14. Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην 

αριθμ.2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

15. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Α. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 (λόγοι αποκλεισμού) και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 13 της παρούσης,  

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του Ν. 4412/2016.  

Το ΤΕΥΔ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) και συμπληρώνεται από τους υποψήφιους Οικονομικούς 

Φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της κατευθυντήριας οδηγίας 15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027016_S0000129399
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027016_S0000129399
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Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/ά πρόσωπο/α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

Ενώσεις/Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην Ένωση/Κοινοπραξία. 

Το ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων 

προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις 

έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Β. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 

(Α) της παρούσας.  

Γ. Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη 

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Δ. Κάθε διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων 

κλπ.) θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών 

διαμεσολαβεί και αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν. 

16. 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, κατ' ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 
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17. Υποβολή φακέλου προσφοράς 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3, με κατάθεσή τους 

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής. Προσφορά που κατατίθεται μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας αυτής είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Φάκελοι που δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω δεν γίνονται δεκτοί. 

Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία, 

δια εκπροσώπου κτλ.).  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

 Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προσφορά του (Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα -επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax 

και e-mail - και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής). 

Για την υπηρεσία: «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής περιόδου 2019- 

2020». 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: …./…..2019 

Αριθμός Διακήρυξης: ……….. 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».  

(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι φάκελοι φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και στον 

κυρίως φάκελο. 

Περιεχόμενο φακέλων 

(α) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται 

στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης. 

(β) ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 (iii) της παρούσας. Μπορεί επιπλέον να 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά, που κρίνει ο προσφέρων ότι 

τεκμηριώνουν την καταλληλόλητά του για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις 

ίδιες ενδείξεις. 
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Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Η τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων συνεπάγεται απόρριψη 

της προσφοράς. 

(γ) ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει μόνο τα οικονομική στοιχεία της προσφοράς.  

Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της 

αριθμ.2/2019 μελέτης).  

Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, 

εκτός του χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η τιμή της προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus malus και θα αναγραφεί 

αριθμητικά και ανά όχημα. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

18. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

ανωτέρω, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην παρούσα και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 

παρούσα 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου της περ. γ΄ 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.  
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ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

19. Αποσφράγιση  και Αξιολόγηση Προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του 

Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των «δικαιολογητικών συμμετοχής», 

καθώς και ο φάκελος της «τεχνικής προσφοράς», μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 

από τα μέλη του οργάνου. 

Οι φάκελοι των «οικονομικών προσφορών» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη 

των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται σε 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 

πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. 

 Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια, οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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Τα ανωτέρω στάδια δύναται να διενεργηθούν σε μία μόνο συνεδρίαση κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.  

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.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 

οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

20. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 

τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης,  ειδοποίησής του.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ, ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

21. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή της 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. 

Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν 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. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 
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μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  κατά την ημερομηνία 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

- Τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, τους 

απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα 

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

- Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.  

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, που θα 

αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην 

καταβολή εισφορών. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
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Εάν πρόκειται για διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα (πράκτορες, μεσίτες, κλπ) το 

πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου θα πιστοποιεί την εγγραφή τους στο μητρώο του 

άρθρου 3 του ΠΔ 190/2006. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη Διεύθυνση 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου. Στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 

-       Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό 

καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα 

αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

-       Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι 

τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και 

ΕΕ. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

22. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν συσσωρευτικά τα κάτωθι: 

 άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 της 

παρούσας ενστάσεων. 

 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 21. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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23. Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή.  

24. Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

25. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

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. 
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26. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του δικαιώματος προαίρεσης, 

εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου. 

27. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης τη 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. 

28. Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του 

εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μετά την έκδοση των σχετικών ειδοποιητηρίων, με χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου.  

Η ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων αρχίζει μετά την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή 

της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 

4364/2016. 

 Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων, ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση και η «Ανάδοχος» δικαιούται να προβεί στην ακύρωση των 

αντίστοιχων ασφαλιστηρίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία. 

Μετά την έκδοση των προβλεπόμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την παραλαβή τους, η 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν 

διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς το συμβατικό αντικείμενο. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης.  
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Τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ. 
 

29. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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 

οργάνου, αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν 

υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 

άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει 

να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 

πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 

προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
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τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

30. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 29 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 34 (Απόρριψη 

παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

31. Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το 

Γραφείο Κίνησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία και θα εισηγείται στο εκάστοτε 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου 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. 

 
32. Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ορίζεται σε ένα (1) έτος.  

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Φεβρουαρίου 2019 

Ημερομηνία Λήξης: 31 Ιανουαρίου 2020 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής 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 σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.  

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. 
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33. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα 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 καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 

την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
34. Απόρριψη παραδοτέων - αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 

της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 

4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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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. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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