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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 
 
  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  5 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 12 Μαρτίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 08.03.2019 

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: Λήψη απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 - 

ορισμός υπολόγου 

Αρ. Απόφ.: 37/2019  

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 «σύστασης 

πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 - ορισμού υπολόγου», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ: 3635/07.03.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

 Την εγκ. Υπ. Εσωτ. 41432/28-9-1984 

 Τις διατάξεις του άρθρου του 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59 

 Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 

 Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 

 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 207 του N. 4555/2018 

 Την υπ' αριθμ.254/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΔΠ4ΩΛ1-Ο2Μ) 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 και την αριθμ. 
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πρωτ:3284/1030/19.02.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποίο 

επικυρώθηκε 

εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης σχετικά με: 

Α. τον καθορισμό του ύψους της παγίας προκαταβολής στο ποσό των 4.000,00 ευρώ. 

Β. τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί και το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

Γ. τον καθορισμό του είδους των δαπανών, που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της πάγιας 

προκαταβολής και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

Δ. τον καθορισμό των ΚΑ δαπανών σε βάρος των οποίων θα επιτρέπονται οι πληρωμές από την 

πάγια προκαταβολή. 

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ποσό των 4.000,00 ευρώ είναι το ανώτατο που μπορεί να έχει στα 

χέρια του ο υπόλογος και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό που διατίθεται από την πάγια προκαταβολή 

(Εγκ. Υπ. Εσωτ. 41432/28-9-1984). Το ποσό της πάγιας προκαταβολής που διαθέτει ο υπόλογος, θα 

αποκαθίσταται (αναπληρώνεται) με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του 

ΒΔ 17/5-15/6/1959, έτσι ώστε να παραμένει στα χέρια του το αρχικό ποσό που θα του χορηγήσει η 

Οικονομική  Επιτροπή. 

Ο οριζόμενος υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές, ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη 

σε βάρος των ΚΑ δαπανών που θα καθοριστούν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.» 

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

με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί μία 

δαπάνη από την πάγια προκαταβολή, είναι να υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.  

            Συνεπώς, δεν μπορεί να πληρώνεται αδιακρίτως από την πάγια προκαταβολή οποιαδήποτε 

δαπάνη οποιουδήποτε ύψους, αλλά μόνον η δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και 

μέχρι του ύψους της πίστωσης που είναι γραμμένη στον οικείο κωδικό αριθμό. 

            Δαπάνες που εξαιρούνται της πληρωμής από την πάγια προκαταβολή, δεν αναφέρει ο νόμος, 

άρα η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να ορίσει, ότι από την πάγια προκαταβολή θα πληρώνονται οι 

δαπάνες ορισμένων ή και όλων ακόμη των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού. 

    Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 1 περίπτ. γ΄ του Ν 3463/06, μετά τη σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής, ο υπόλογος υπάλληλος διενεργεί τις πληρωμές με βάση έγγραφες εντολές 

του Δημάρχου.  Οι πληρωμές από την πάγια προκαταβολή πρέπει να γίνονται με βάση τα 

δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος για κάθε κατηγορία δαπάνης. Δηλαδή, για κάθε δαπάνη που 

πληρώνεται από την πάγια προκαταβολή, πρέπει να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που θα είχαν 

απαιτηθεί, εάν για τη δαπάνη αυτή επρόκειτο να εκδοθεί κανονικό ένταλμα πληρωμής (άρθρο 35 

παρ. 3 Β.Δ. 17/5-15/6/1959). 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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Κατ’ εξαίρεση για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που πληρώνονται από την 

πάγια προκαταβολή, αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι τετρακόσια (400,00) ευρώ, δεν απαιτείται η 

τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η 

σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 173 παρ. 3 Ν 3463/06). 

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 173 του Ν.3463/2006 

- τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

- την υπ' αριθμ.254/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΔΠ4ΩΛ1-Ο2Μ) 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 και την αριθμ. 

πρωτ:3284/1030/19.02.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποίο 

επικυρώθηκε 

- το αριθμ. πρωτ: 3635/07.03.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δήμου Λαυρεωτικής, για το έτος 2019, ύψους 4.000,00 

ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-8251 µε τίτλο «πάγια προκαταβολή» του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019.  

Β. Ορίζει  αρμόδια υπάλληλο, η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα µε τις έγγραφες εντολές 

του Δημάρχου Λαυρεωτικής και στο όνομα της οποίας θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα, την 

υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού, με αναπληρώτρια την 

υπάλληλο Αικατερίνη Κατσίγιαννη, ΔΕ Διοικητικού. 

Γ. Καθορίζει το ύψος των δαπανών που μπορούν να πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή σε 

1.500,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κάθε δαπάνη που θα 

πληρώνεται μέσω της πάγιας προκαταβολής, θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση για δαπάνες που θα πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, 

αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι τετρακόσια (400,00) ευρώ, δεν θα απαιτείται η τήρηση των 

διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη 

μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 3 του Ν. 3463/06. 

Δ. Ορίζει τους ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σε βάρος των οποίων 

μπορούν να διενεργούνται πληρωμές δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής τους κατωτέρω: 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 4 από 108 

Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 

Κ.Α. 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 

Κ.Α. 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 

και αντιπροσωπειών 

Κ.Α. 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 

Κ.Α. 00-6441 Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις 

Κ.Α. 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 

Κ.Α. 00-6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 

Κ.Α. 00-6453 Λοιπές συνδρομές 

Κ.Α. 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

Κ.Α. 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων  

Κ.Α. 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητών 

K.A. 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   

 

Κ.Α. 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 

Κ.Α. 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 

Κ.Α. 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 

Κ.Α. 10-6261.001 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 

Κ.Α. 10-6261.002 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 

Κ.Α. 10-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 10-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 

Κ.Α. 10-6264 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 10-6265 Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών & λοιπού 

εξοπλισμού 

ΚΑ 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

Κ.Α. 10-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

Κ.Α. 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 

Κ.Α. 10-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 

K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  

K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  

Κ.Α. 10-6613 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης – πολλαπλών εκτυπώσεων 

Κ.Α. 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 

Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 

Κ.Α. 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 
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Κ.Α. 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Κερατέας 

Κ.Α. 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Λαυρίου 

Κ.Α. 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 

Κ.Α. 10-7133 Έπιπλα – σκεύη 

Κ.Α. 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

Κ.Α. 10-7135 Λοιπό εξοπλισμός 

 

Κ.Α. 15-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 

Κ.Α. 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 

Κ.Α. 15-6261.001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων 

Κ.Α. 15-6261.003 Συντήρηση Ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας 

Κ.Α. 15-6261.006 Συντήρηση – επισκευή Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κερατέας 

Κ.Α. 15-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

Κ.Α. 15-6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 

Κ.Α. 15-6474.002 Έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Κ.Α. 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 

 

Κ.Α. 20-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 

Κ.Α. 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 

Κ.Α. 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 

Κ.Α.20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 

Κ.Α. 20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

Κ.Α. 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 

Κ.Α. 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

Κ.Α. 20-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

Κ.Α. 20-6681 Υλικά φαρμακείου 

Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  

Κ.Α. 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού η/μ εξοπλισμού 

Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 

Κ.Α. 20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός 

Κ.Α. 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων –επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Κερατέας 

Κ.Α. 20-7321.003 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων –επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Λαυρίου 
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Κ.Α. 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Δ.Ε. Κερατέας 

Κ.Α. 20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Δ.Ε. Λαυρίου 

Κ.Α. 20-7322.006 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 

Κ.Α. 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

 

Κ.Α. 30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 

Κ.Α. 30-6261.001 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Λαυρίου 

Κ.Α. 30-6261.002 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κερατέας 

Κ.Α. 30-6261.004 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κ.Α. 30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κ.Α. 30-6262.002 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 

Κ.Α. 30-6262.003 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 

Κ.Α. 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κερατέας 

Κ.Α. 30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαυρίου 

Κ.Α. 30-6262.009 Συντήρηση – επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου 

Κ.Α. 30-6262.010 Συντήρηση – επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας 

Κ.Α. 30-6262.018 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 

Κ.Α. 30-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 30-6263.003 Συντήρηση ελαστικών 

Κ.Α. 30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

Κ.Α. 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 

Κ.Α. 30-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων  

Κ.Α. 30-7135.013 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κλπ Δ.Ε. Κερατέας 

Κ.Α. 30-7135.015 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού - εργαλεία 

 

Κ.Α. 35-6262.002 Συντήρηση & επισκευή κήπων Δ.Ε. Λαυρίου 

Κ.Α. 35-6262.003 Συντήρηση & επισκευή κήπων Δ.Ε. Κερατέας 

Κ.Α. 35-6262.005 Κοπή ψηλών δένδρων Δ.Ε. Λαυρίου 

Κ.Α. 35-6262.006 Κοπή ψηλών δένδρων Δ.Ε. Κερατέας 

Κ.Α. 35-6262.007 Κοπή ψηλών δένδρων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 

Κ.Α. 35-6262.008 Ψεκασμός πεύκων Δ.Ε. Λαυρίου 

Κ.Α. 35-6262.009 Ψεκασμός πεύκων Δ.Ε. Κερατέας 

Κ.Α. 35-6262.021 Συντήρηση χλοοτάπητα Δημ. Σταδίου Κερατέας 

Κ.Α. 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπ/κού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους (ΔΕ 

Λαυρίου) 
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Κ.Α. 35-6693.002 Προμήθεια φυτοπ/κού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους (ΔΕ 

Κερατέας) 

Κ.Α. 35-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

Κ.Α. 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 

 

Κ.Α. 45-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 

Κ.Α. 45-6261.001 Συντήρηση & επισκευή δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου – Λεγραινών 

Κ.Α. 45-6261.002 Συντήρηση & επισκευή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας – Πλάκας 

Κ.Α. 45-6261.003 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου 

 

Κ.Α. 64-7333.001 Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρίου 

Κ.Α. 64-7333.002 Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε. Κερατέας 

Κ.Α. 64-7333.003 Δράσεις προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για συντήρηση οδοποιίας 

Κ.Α. 64-7333.004 Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών οδών Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 

 

Κ.Α. 70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

Κ.Α. 70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας 

Κ.Α. 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 

 

Ε. Η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της παγίας προκαταβολής θα γίνει από την υπόλογο 

υπάλληλο το αργότερο έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 32 και 35 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 και του άρθρου 173 του Ν.3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες 

Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 38/2019 

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 «σύστασης 

πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το αριθμ. πρωτ: 3636/07.03.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

- το άρθρο 173 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 207 του Ν.4555/2018 και 

ισχύει 
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- την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την υπ’ αριθμ.74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010/Β’) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών 

- την περίπτ. ε’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 203 του Ν.4555/18 

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 00-8251 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2019 

- την υπ' αριθμ.254/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΔΠ4ΩΛ1-Ο2Μ) με 

την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 και την αριθμ. 

πρωτ:3284/1030/19.02.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποίο 

επικυρώθηκε 

- το γεγονός ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής απαρτίζεται από: τη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου, τη Δημοτική 

Ενότητα Κερατέας, την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης σχετικά τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές 

Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, συνολικού 

ποσού 7.000,00 ευρώ, στον ΚΑ 00-8251 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2019. 

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό 

χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακόσιους έναν 

(301) κατοίκους και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί 

τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου. 

Η κατανομή του ποσού θα γίνει ως ακολούθως: 

Α) Αλίκη Σπύρου, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής – ποσό 3.000,00 ευρώ. 

Β) Κυριακή Χολέβα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας – ποσό 3.000,00 ευρώ. 

Γ) Νικήτας Κάιλας, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου – ποσό 1.000,00 ευρώ. 

Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί για την πληρωμή όλων των μικρών, εκτάκτων και επειγουσών 

δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του Δήμου. 

Ειδικότερα, στις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται 

οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που ασκούν (Απόφ. Υπ. Εσωτ. Α.Η.Δ. 

74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β), όπως: 

- Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης 

και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ΄ Ν 3852/10). 

- Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 

(άρθρο 82 περίπτ. δ΄ Ν 3852/10). 
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- Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των 

παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 

παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε΄ Ν 3852/10). 

- Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά 

δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄ Ν 3852/10).» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη την αρ. πρωτ:3636/07.03.2019 

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των σχετικών διατάξεων και έπειτα από 

διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 7.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 00-8251 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 για την πληρωμή όλων 

των μικρών, εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων 

εξόδων λειτουργικότητας του Δήμου και το οποίο κατανέμεται ως: 

- 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 

- 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 

- 1.000,00 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

Β. Τα σχετικά ισόποσα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν αντίστοιχα στα ονόματα των: 

- Αλίκη Σπύρου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

- Κυριακή Χολέβα, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

- Νικήτα Κάιλα, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

Γ. Οι ανωτέρω θα ενεργούν τις πληρωμές κάθε δαπάνης, χωρίς να απαιτείται έγγραφη εντολή του 

Δημάρχου, θα συγκεντρώνουν τα τιμολόγια στα οποία θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά και οφείλουν ως προς τη φύλαξη και γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας 

προκαταβολής, να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του από 17-5/16.06.1959 Β. 

Διατάγματος. 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

περιπτέρου ιδιοκτησίας Δήμου Λαυρεωτικής στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 39/2019    

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 «καθορισμού 

όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Δήμου 

Λαυρεωτικής στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

− Το Π.Δ.270/1981 περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 

δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων». 

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

1. Την υπ’ αριθμ.16/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής. 

2. Την υπ’ αριθμ.164/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί έγκρισης 

διατήρησης κενωθέντος περιπτέρου στη Δ.Ε. Λαυρεωτικής. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι η διενέργεια της δημοπρασίας θα γίνει από την 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

κάθε έτος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81  και σύμφωνα με τους 

όρους δημοπρασίας που θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981 

− Την υπ’ αριθμ.164/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου και 

συγκεκριμένα περιπτέρου  (στεγασμένο κουβούκλιο, με περιμετρική τέντα, συνολικής επιφάνειας 

32 τ.μ.), ευρισκόμενο επί της οδού Λεωφ. Αθηνών –Σουνίου, έναντι ΟΤΕ, της Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρεωτικής, με τους ακόλουθους όρους: 

Άρθρο 1ο  

Τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας και τρόπος διενέργειας αυτής  

            Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1, 

Λαύριο),      στις    …………..,   ημέρα ………….. και ώρα ……..., ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής 

Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου.   

  Η δημοπρασία θα ακολουθήσει τρία στάδια:  

Στάδιο 1ο: Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών από τις ………….. ως ……….  

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση 

των έγκυρων φακέλων:  

Στάδιο 3ο: Έναρξη διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού   
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Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 

ονοματεπωνύμου του πλειοδότη, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό που καθορίζεται στο 

άρθρο 3 της παρούσας. Κάθε προσφορά  είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα η 

δέσμευση δε αυτή  μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων περιορίζονται μόνο στο ποσό 

του μηνιαίως καταβαλλομένου μισθώματος. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού τα πρακτικά 

υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισμού και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει το αρμόδιο, σύμφωνα με το νόμο, όργανο, ως 

κατωτέρω στο άρθρο 8 αναφέρεται.   

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικίας διακήρυξης προβλεπόμενους 

όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.  

           Στην δημοπρασία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3463/2006 και του 

Ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, περί καθορισμού των οργάνων, του τρόπου και των 

όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των πραγμάτων  Δήμων και Κοινοτήτων.  

Άρθρο 2ο  

           Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει οιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο νομίμως 

εγκατεστημένο στην Ελλάδα, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης που ρητά εξαιρούνται από την συμμετοχή στη δημοπρασία. Η συμμετοχή στη δημοπρασία 

προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της παρούσας 

διακήρυξης και των παραρτημάτων, καθώς και την πλήρη γνώση του χώρου που εκμισθώνεται, τον 

οποίο οι υποψήφιοι μισθωτές-συμμετέχοντες στη δημοπρασία έχουν επισκεφθεί και ελέγξει.  

          Από τη συμμετοχή στην δημοπρασία τεκμαίρεται αμάχητα η γνώση των όρων της 

δημοπρασίας και η ανεπιφύλακτη παραδοχή τους.  

 Άρθρο 3ο  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς  

           Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος για  το ανωτέρω μίσθιο ορίζεται το 

ποσό των 300,00€. Κάθε προσφορά πρέπει να είναι κατά 20,00€ τουλάχιστον μεγαλύτερη της 

προηγούμενης και είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη.  

 Το ποσό του μηνιαίου μισθώματος που θα επιτευχθεί με την δημοπρασία θα αυξάνεται κατ’ έτος 

σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα περί αναπροσαρμογής του μισθώματος.  
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Άρθρο 4ο  

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

           Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία πρέπει απαραίτητα να καταθέσει στην Επιτροπή 

της δημοπρασίας, φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα προβλεπόμενα με την παρούσα διακήρυξη, 

δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:  

1. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στην αίτηση θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, ήτοι 

επαγγελματική διεύθυνση, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., των 

προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση.  

2. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας,  ως εγγύηση για ποσό ίσο με το ……… του 

ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς του ετησίου μισθώματος, υπολογιζόμενου επί των 

μισθωμάτων ολοκλήρου του χρόνου μισθώσεως, δηλαδή και των έξι ετών,  ανερχόμενο στο ποσό 

των …………………………….. Το γραμμάτιο ή η εγγυητική επιστολή θα αποτελούν εγγύηση συμμετοχής 

στη δημοπρασία και υπογραφής της σύμβασης μισθώσεως. Η εγγύηση συμμετοχής που θα 

κατατεθεί, επιστρέφεται στους μετέχοντες εφ’  όσον δεν είναι πλειοδότες, μέσα σε 10 ημέρες από 

την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.  

          Η εγγύηση αυτή πριν από την υπογραφή της σύμβασης, αντικαθίσταται υποχρεωτικά με άλλη 

εγγυητική επιστολή από τον πλειοδότη ως κατωτέρω στο άρθρο 7 αναφέρεται.  

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της 

παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα και   ότι έχει πλήρη 

γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου και έλαβε γνώση της σχετικής μελέτης και των  

σχετικών αδειών οικοδομής για την ανέγερση του κτιρίου.  

4. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της 

δημοπρασίας και πρέπει να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι 

μετέχει για λογαριασμό του.  

5. Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους 

ασφαλιστικούς φορείς που είναι ασφαλισμένος o πλειοδότης, ασφαλιστική ενημερότητα του Ι.Κ.Α. 

σε περίπτωση που απασχολεί προσωπικό,  Δημοτική ενημερότητα, τις οποίες προσκομίζουν τόσο ο 

πλειοδότης υπερθεματιστής όσο και ο εγγυητής.  

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής (Πρωτοδικείο) περί μη κήρυξης σε πτώχευση και δεν έχει 

κατατεθεί αίτηση για κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.  

7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.  

8. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή με την οποία αποδέχεται τον ορισμό του ως εγγυητή υπέρ του 

πλειοδότη.  

9. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  
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       Στην περίπτωση που στην δημοπρασία συμμετέχει  προσωπική εταιρεία, τα δικαιολογητικά και 

οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω, πρέπει να υποβληθούν τόσο για την 

προσωπική εταιρεία  όσο και ξεχωριστά για κάθε εταίρο.  

          Σε περίπτωση συμμετοχής φυσικών προσώπων που ενεργούν «εν κοινοπραξία», προσκομίζεται 

από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή της κοινοπραξίας, ξεχωριστά, α) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται  ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν 

αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (μίσθωση) και ότι ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι του Δήμου, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και 

εις ολόκληρον έκαστος, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους και μετά 

την προσφορά τους είναι απαράδεκτη. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση τα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρον κατά την σύναψη της οικίας σύμβασης, την  

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη και β) προσκομίζεται η έγγραφη 

σύσταση της κοινοπραξίας.  

         Αποκλείονται από τη δημοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν όλα τα 

προαναφερόμενα δικαιολογητικά.   

Άρθρο 5ο   

              Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεσμεύονται με την προσφορά τους. Κάθε προσφορά 

πρέπει  να είναι κατά  20,00 ευρώ τουλάχιστον μεγαλύτερη της προηγούμενης και είναι δεσμευτική 

για τον υποψήφιο πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 

στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  

           Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τον εκμισθωτή Δήμο, από 

τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.  

Άρθρο 6ο  

            Για τη νομιμότητα της διακήρυξης της συμμετοχής ή τη νομιμότητα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, επιτρέπεται η προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων οργάνων όπως ο νόμος ορίζει, ήτοι 

ενώπιον της Επιτροπής της δημοπρασίας και επ’ αυτών αποφασίζει οριστικά η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου.  

            Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνον από αυτούς που συμμετέχουν στη δημοπρασία και μόνον 

εγγράφως, κατά τη διάρκειά της ή μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη της.  

Άρθρο 7ο  

Εγγυήσεις Συμμετοχής  

              Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης Τράπεζας 

στην Ελλάδα, για εγγύηση εκπλήρωσης και καλής εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως, πριν την 

υπογραφή της σύμβασης και εντός δέκα (10)  ημερών από της κοινοποιήσεως της απόφασης περί 
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κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, η οποία ενεργείται με 

αποδεικτικό παραλαβής, ποσού ίσου προς το 10% επί των μισθωμάτων ολοκλήρου του χρόνου 

μισθώσεως, δηλαδή και των έξι (6) ετών. Ως μίσθωμα εννοείται αυτό που κατακυρώθηκε στην 

δημοπρασία. Το ποσό αυτό της εγγύησης θα παραμένει στο Δήμο, άτοκο,  μέχρι τη λήξη του χρόνου 

της σύμβασης μισθώσεως και τη διαπίστωση ότι εκπληρώθηκαν στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνει ο μισθωτής με την διακήρυξη αυτή και την σύμβαση μισθώσεως. Σε αντίθετη 

περίπτωση η εγγύηση θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου, με απλή πράξη του Δημάρχου. Εκτός της ως άνω 

υποχρέωσης, ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος 

μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση που 

νεώτερος νόμος ορίζει διαφορετικά, όσον αφορά την ως άνω υποχρέωση του τελευταίου πλειοδότη 

περί παρουσιάσεως αξιόχρεου εγγυητή, τότε ο τελευταίος πλειοδότης θα απαλλάσσεται της 

υποχρεώσεώς του αυτής και δεν θα είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει  εγγυητή, κατά τα ως άνω, 

αν ο εγγυητής δε, έχει υπογράψει τη σύμβαση, τότε αυτός δεν θα δεσμεύεται από τους όρους της 

παρούσας και της σύμβασης μισθώσεως, ρητά παραιτούμενου του εκμισθωτή Δήμου από 

οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση  κατά του εγγυητή και μόνον εναντίον αυτού σύμφωνα πάντα με 

την ισχύουσα νομοθεσία.  

           Ο αναδειχθείς μισθωτής θα ειδοποιηθεί  μετά την έγκριση του αποτελέσματος, να προσέλθει 

στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της σύμβασης της μίσθωσης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από της επιδόσεως σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας.  

             Εάν ο μισθωτής δεν προσέλθει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία για την υπογραφή της 

σύμβασης, ή δεν προσκομίσει τη συμπληρωματική εγγυητική επιστολή για την πιστή και ακριβή 

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και σε βάρος του εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος περί εκπτώσεως, θα ενεργείται 

δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και θα ενέχεται για την τυχόν διαφορά του αποτελέσματος της 

νέας δημοπρασίας από την προηγούμενη. Στην περίπτωση αυτή ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

για τον αναπλειστηριασμό ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε επ’ ονόματί του, δυνάμενο να 

μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα οφειλόμενα, στο Δήμο, ποσά από τις 

υποχρεώσεις αυτές θα εισπραχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις «περί εισπράξεως δημοσίων 

εσόδων».   

            Όλα τα έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π. όπως ισχύουν κάθε φορά, βαρύνουν τον μισθωτή.  

          Η εγγύηση συμμετοχής που θα κατατεθεί επιστρέφεται στους συμμετέχοντες (εκτός του 

πλειοδότη) μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.  
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Άρθρο 8ο 

           Τα πρακτικά της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος ανήκουν στην ελεύθερη 

κρίση της Οικονομικής Επιτροπής.  

          Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά 

όπως και για τυχόν καθυστέρηση της έγκρισης αυτών.   

          Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση 

των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή, υποχρεούται δε εντός δέκα (10) 

ημερών από της κοινοποιήσεως της απόφασης περί κατακύρωσης  ή εγκρίσεως του αποτελέσματος 

της δημοπρασίας, η οποία ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει με τον εγγυητή του 

για τη σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε 

βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού από τον προηγούμενο.  

                   Ο αναδειχθείς μισθωτής, όπως προαναφέρθηκε, θα ειδοποιηθεί μετά την έγκριση του 

αποτελέσματος, να προσέλθει στο Δημαρχείο για την υπογραφή της σύμβασης της μίσθωσης μέσα 

σε δέκα (10) ημέρες και όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσης. Αν ο μισθωτής δεν 

προσέλθει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τη 

συμπληρωματική εγγυητική επιστολή για την πιστή και ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, 

κηρύσσεται  έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε βάρος του εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 21 και 19  της παρούσης.  

Άρθρο 9ο  

Επανάληψη δημοπρασίας  

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από τον Δήμαρχο αν δεν παρουσιασθεί σ’ αυτήν 

πλειοδότης.  

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν :  

 α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορου του 

επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας   

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής αυτού αρνούνται 

να υπογράψουν τα πρακτικά, ως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της 

εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν 

προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και  υπογραφή της συμβάσεως. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση ενεργείται αναπλειστηριασμός ως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 7 της παρούσης.  

         Αν και η επαναληπτική δημοπρασία υπάρξει χωρίς αποτέλεσμα  λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, 

μπορεί να μεταβάλλεται το ποσό της αρχικής προσφοράς με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
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          Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 

αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης ως ανωτέρω ορίζεται, πέντε 

(5) τουλάχιστον  ημέρες πριν  από την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγονται δε κατά τα 

οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα.  

Άρθρο 10ο  

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

            Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται για  χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, αρχόμενη 

από της  υπογραφής του συμφωνητικού, η οποία θα γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που θα εγκρίνει 

το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.  

Άρθρο 11ο  

ΜΙΣΘΩΜΑ –ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ– ΚΑΤΑΒΟΛΗ  

           Το μίσθωμα θα είναι αυτό που θα προσφερθεί στην δημοπρασία.  

          Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος για  το ανωτέρω μίσθιο ορίζεται το 

ποσό των 300,00 ευρώ. Κάθε προσφορά πρέπει  να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη της 

προηγούμενης και είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη.       

     Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαία  από το δικαιούχο προκαταβολικά το πρώτο δεκαήμερο 

κάθε μισθωτικού μήνα στο ταμείο του Δήμου, απ’ όπου θα λαμβάνει σχετική έγγραφη απόδειξη, 

που θα αποτελεί και το αποδεικτικό μέσο πληρωμής ενοικίου ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 

υποδείξει ο Δήμος.            

           Ο τελευταίος πλειοδότης – μισθωτής έχει υποχρέωση να πληρώνει και οποιοδήποτε τέλος και 

δικαίωμα που προβλέπεται για την παροχή υπηρεσιών κ.λ.π., όπως για νερό, ηλεκτρικό, τηλέφωνο, 

τέλη καθαριότητας, τέλη αποχέτευσης, κ.λ.π., καθώς και το προβλεπόμενο χαρτόσημο 3,6% επί του 

καταβαλλόμενου  μισθώματος.  

         Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό μέχρι την 

01.01.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 όπως 

τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014. 

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και εφόσον δεν θα ισχύουν ειδικές διατάξεις που να 

απαγορεύουν την αύξηση των μισθωμάτων που καταβάλουν οι ΟΤΑ, το μίσθωμα θα 

αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 

μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή 

δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 

(Ε.Σ.Υ.Ε.). 
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Ο μισθωτής υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, ακόμα και στην 

περίπτωση κατά την οποία,  για οιονδήποτε λόγο ή αιτία, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Δήμου, δεν κάνει χρήση του μισθίου.   

             Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων από το μισθωτή, ως ανωτέρω 

ορίζεται, εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων 

εσόδων, ο δε μισθωτής θα επιβαρύνεται επιπλέον με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις λόγω 

υπερημερίας.  

             Η τυχόν απαλλαγή του μισθωτή ή άλλου συνυπόχρεου από τυχόν ασκηθείσα αγωγή, δεν τον 

απαλλάσσει από τις συνέπειες που καθορίζονται με την παρούσα και ιδίως από την κήρυξή του ως 

εκπτώτου.  

Άρθρο 12ο  

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

    Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού 

που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του 

Ν.1080/80, όπως εκάστοτε ισχύουν  

Η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την καταβολή των τελών κοινοχρήστων όπως αυτά 

καθορίζονται από την σχετική απόφαση του Δ.Σ  

Άρθρο 13ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ  

          Ο μισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του, 

όλες τις τυχόν εργασίες για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της συμφωνηθείσας χρήσης, κατόπιν 

εκδόσεως, με ευθύνη του, των απαραίτητων αδειών.  

Άρθρο 14ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  

          Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος 

ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει 

των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο 

λήξης της αρχικής παραχώρησης. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) 

ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω 

παραχώρηση.  

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να 

αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης 

που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η 

μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη 

της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήμο. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος 

και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.  
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Άρθρο 15ο  

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΤΕΛΗ  

           Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το μίσθιο και για το οποίο έχει λάβει γνώση ο μισθωτής, ούτε υποχρεούται στην 

επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Σε 

περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος θα αποφάσιζε να λύσει τη σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο που 

ενδεχομένως εμφανιστεί μελλοντικά, η προκειμένη σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς από το 

Δήμο.   

Άρθρο 16ο  

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ  

           Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία επισκευή ή 

συντήρηση του περιπτέρου.  

          Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου και να το διατηρεί σε άριστη 

κατάσταση, ευθυνόμενος σε ανόρθωση, διαφορετικά σε αποζημίωση για κάθε ζημιά, φθορά και 

βλάβη που θα προξενηθεί στο μίσθιο από αυτόν τον ίδιο ή από οποιονδήποτε τρίτο εργαζόμενο σ’ 

αυτόν, πελάτη ή επισκέπτη στο μίσθιο, ακόμα και γι’ αυτές που προέρχονται από τη συνήθη χρήση.  

          Ο Δήμος μπορεί να λύσει την μίσθωση, κηρύσσοντας έκπτωτο το μισθωτή, αν διαπιστωθεί, 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι αυτός έπαψε να επιμελείται προσωπικά για την καλή λειτουργία 

του περιπτέρου.  

Άρθρο 17ο  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 

          Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ασφαλίσει με δικά του έξοδα το περίπτερο (κουβούκλιο, 

κ.λ.π.), και να το διατηρεί ασφαλισμένο κατά των κινδύνων πυρκαγιάς και κεραυνού σ’ όλη την 

διάρκεια της παραχώρησης εύλογο που θα ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του περιπτέρου.  

         Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει στον Δήμο το πρώτο συμβόλαιο ασφάλισης  πυρός, μαζί με 

την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, κατά την υπογραφή της μίσθωσης και κάθε φορά να 

παραδίδει στον Δήμο τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ανανέωσης των συμβάσεων ασφάλισης 

πυρός με την απόδειξη πληρωμής   ασφαλίστρων δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη 

του συμβολαίου ασφάλισης πυρός.  

         Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν ασφαλίσει ή δεν ανανεώσει εμπρόθεσμα τη σύμβαση 

πυρασφάλισης, η παράλειψη αυτή αποτελεί ειδικό λόγο για καταγγελία της μίσθωσης.  

Άρθρο 18ο  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος, θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον 

εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμα και αυτού του όρκου. Η τυχόν 
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μη ενάσκηση από τον Δήμο οποιουδήποτε δικαιώματός του για μια φορά ή κατ’ επανάληψη, δεν θα 

συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.  

Άρθρο 19ο  

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ   ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ  

           Η μη εμπρόθεσμη ή ελλιπής καταβολή του μισθώματος ως και των δαπανών που βαρύνουν το 

μίσθιο ή η άρνηση καταβολής της αποζημίωσης που τυχόν θα επιδικαστεί τελεσιδίκως για φθορές ή 

μεταβολές του μισθίου πέραν της συμφωνημένης χρήσης ή η παράβαση οιουδήποτε από τους όρους 

του παρόντος, συμφωνουμένων όλων ως ουσιωδών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα όπως με απλή 

υφ’ οιονδήποτε τύπο δήλωση της περί τούτου θέλησής τους προς το μισθωτή:  

           α) καταγγείλει και λύσει μονομερώς την παρούσα μίσθωση και  εξώσει τον μισθωτή από το 

μίσθιο κατά τη σχετική διαδικασία του νόμου και     

β) επιδιώξει την πλήρη αποζημίωσή του.  

          Η αδικαιολόγητη και επανειλημμένη άρνηση του μισθωτή να συμμορφωθεί στα παραπάνω ως 

και η άμεση ή έμμεση υπόδειξη από τον μισθωτή προς τρίτους υποψήφιους μισθωτές περί δήθεν 

πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου επί σκοπώ ματαίωσης της μίσθωσης θα δίνει στον Δήμο το 

δικαίωμα της αμέσου καταγγελίας της μίσθωσης, ανεξάρτητα παρέλευσης του νομίμου ή του 

συμβατικού χρόνου της μίσθωσης ή της τυχόν παράτασης ως και κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα.  

Άρθρο 20ο  

           Ο μισθωτής σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως της παρούσης μισθώσεως, 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Δήμο τη νέα του διεύθυνση. Σε περίπτωση που 

παραλείψει να κάνει τέτοια γνωστοποίηση, τότε κάθε έγγραφο ή δικόγραφο οποιασδήποτε φύσεως 

(συμπεριλαμβανομένων και των τοιούτων της αναγκαστικής εκτελέσεως μέχρι πέρατος αυτής) που 

έχει σχέση με την εν λόγω μισθωτική σύμβαση και απευθύνεται στο μισθωτή μπορεί να 

κοινοποιηθεί νόμιμα στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Σπάρτης, τον οποίο διορίζει αντίκλητο με το 

παρόν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ. Πολ. Δ..  

Άρθρο 21ο  

           Ο  Δήμος σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της σύμβασης μισθώσεως, καθώς και 

για καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος για οιονδήποτε λόγο ή αιτία, έχει το δικαίωμα να 

θεωρήσει τη σύμβαση λυμένη και να εξώσει τον μισθωτή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα  και του Κ. Πολ. Δ. περί αποδόσεως μισθίου.  

           Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση που λυθεί η σύμβαση μισθώσεως πριν τη 

λήξη της μίσθωσης από υπαιτιότητά του ή κατόπιν αιτήσεώς του, στην καταβολή και των υπολοίπων 

μισθωμάτων μέχρι τη λήξη του χρόνου της παρούσας μίσθωσης, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα 

του Δήμου για περαιτέρω  αποζημίωση.  
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Άρθρο 22ο  

             Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο Δήμος προβεί στην εκτέλεση έργων στο μίσθιο ή στη 

γύρω περιοχή ή στην εκτέλεση έργων γενικότερα, ο μισθωτής υποχρεούται να δέχεται, χωρίς 

δικαίωμα αποζημίωσης, την εκτέλεση των εργασιών, έστω κι αν αυτές παρακωλύουν την καλή 

λειτουργία του καταστήματος.  

 Άρθρο 23ο  

           Κατά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της μισθώσεως ή τυχόν κήρυξη εκπτώτου του 

μισθωτή, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει σε καλή κατάσταση, το μίσθιο με πρωτόκολλο 

παράδοσης, ευθυνόμενος για φθορές του μισθίου ακόμα και για αυτές της συνήθους  χρήσεως.  

           Εάν ο μισθωτής εντός 10 ημερών από τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης, ή της κηρύξεώς του ως 

έκπτωτου, δεν θέλει να παραδώσει το μίσθιο, υπόκειται  εκτός της καταβολής του μισθώματος και 

στην πληρωμή προς το Δήμο, σε  ποινική ρήτρα ίσης με το 1/10 του μηνιαίου μισθώματος για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως 

δημοσίων εσόδων, ρητά επιφυλασσόμενου και παντός άλλου δικαιώματος του.  

  Άρθρο 24ο  

           Κάθε οφειλή του τελευταίου πλειοδότη ή του μισθωτή προς τον εκμισθωτή Δήμο εισπράττεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή άλλης νόμιμης διαδικασίας, 

προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, για τη βεβαίωση και είσπραξη κάθε οφειλής του 

τελευταίου, συνοδευόμενη με τα σχετικά έγγραφα. Επίσης οφειλή του μισθωτή που προέρχεται από 

επισκευή ή συντήρηση του μισθίου θα βασίζεται σε προϋπολογισμό που θα συντάσσεται από 

τεχνικό του Δήμου και θα εισπράττεται προκαταβολικώς.  

Άρθρο 25ο  

             Για όλους τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία ως και για τον μισθωτή, άσχετα από τον τόπο 

κατοικίας τους και για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να λυθεί με τους όρους της παρούσας, 

ως αρμόδια Δικαστήρια θεωρούνται τα Δικαστήρια της περιφέρειας του Δήμου.  

           Αντίγραφο της διακήρυξης να δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση δέκα ημέρες πριν από την 

δημοπρασία στην κεντρική είσοδο του Δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου, στο Δημοτικό 

Κατάστημα της Δ.Ε Μονεμβασίας και στην διοικητική ιστοσελίδα του Δήμου.  

 Άρθρο 26ο  

Πληροφόρηση ενδιαφερόμενων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, αρμόδια 

για τα καταστήματα, κα Χρήστου Ελένη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 22923 

20137.   
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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ.7/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς  

Ο.Τ.219 

Αρ. Απόφ.: 40/2019  

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 

τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ.7/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

της προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς  Ο.Τ.219», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις: 

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

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

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  

− του 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 
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− του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία” 

− του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

2. Το αριθμ. πρωτ: 3722/08.03.2019 πρωτογενές αίτημα σχετικά με την προμήθεια και 

τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς Ο.Τ.219, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΗΣ με 

ΑΔΑΜ: 19REQ004588391 

3. Την υπ’ αριθμ.7/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής με 

θέμα: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΤ 219’’ 

4. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 30-7135.010 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019» 

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

διαγωνισμός αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς και 

δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών, τα οποία θα εναρμονίζονται 

με τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών 

χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 

Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συμπληρωματικών της Υ.Α. 

28492/2009 (Β’ 931).  

Ο χώρος Παιδικής Χαράς, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής 

(O.T.219). Περιβάλλεται από τις οδούς Αγ. Τριάδος. Κων/νου Βάρναλη, Κέφαλου & Ενισλείδη.  

Η διαμόρφωση της παιδικής χαράς κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών και 

την αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης. Ο χώρος θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή άλλου ισοδύναμου 

προτύπου.   

Ο χώρος προορίζεται για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. 

Ο Δήμος θα προκηρύξει την εν λόγω προμήθεια για το σύνολο των ειδών που την 

απαρτίζουν. 
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 Προκειμένου να μπορεί να παραληφθεί το σήμα καταλληλότητας μετά την παράδοση της 

προμήθειας, τα επιμέρους είδη της προκηρυσσόμενης σύμβασης αντιμετωπίζονται πως συνιστούν 

ένα αδιαίρετο σύνολο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς και τις 

επιφάνειες πτώσης που υπόκεινται σε αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές 

περιγράφηκαν ανωτέρω, υποχρεωτικά πραγματοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης τους από 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο τους εξοπλισμούς 

παιδικής χαράς, όσο και τις επιφάνειες πτώσης τους ως αδιαίρετο σύνολο. 

Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του 

προϋπολογισμού των ζητουμένων ειδών.  

 Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση και εγκατάσταση του συνόλου των προς προμήθεια ειδών 

πραγματοποιείται με πολύ συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος είναι ο μοναδικός 

υπεύθυνος συντονισμού, ώστε να επιτευχθεί η παράλληλη εκτέλεση των επιμέρους σταδίων της 

προμήθειας, και κυρίως, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε ζητήματα ασφάλειας. 

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του τύπου σύμβασης 

προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό συντονισμό και παρακολούθηση, αντί της διαίρεσης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 ευρώ   

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (Προϋπολογισμός: 104.838,00 € + Φ.Π.Α. 24%: 25.161,12 €). 

θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2019. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες. 

Προβλέπεται δικαίωμα χρονικής παράτασης μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη της σύμβασης, με 

τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από 

ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Κατόπιν των 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 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, 

− Tο υπ’ αριθμ. πρωτ: 3722/08.03.2019 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Την υπ’ αριθμ.7/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Την έγκριση της αριθμ.7/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο: 

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Ο.Τ. 219’’, 

προϋπολογισμού δαπάνης 104.838,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό 

διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 

προσφορά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού των ζητουμένων ειδών 

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

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1  

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 19500 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL305 

Τηλέφωνο 2299320230 

Φαξ 2299067900 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο zervoudakis.stavros@0135.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σταύρος Ζερβουδάκης 

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

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,                      Τμήμα 

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & 

Προμηθειών, Γραφείο Προμηθειών 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή 

Υποτομέας Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή 

Υποτομέας Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

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

  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

http://www.lavreotiki.gr/
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Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 

γ) Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται 

από την Τ.Υ.  του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημ. Κατάστημα Κερατέας, Αθηνών Σουνίου 37 – Κερατέα), 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Σταύρος Ζερβουδάκης, τηλ. 

επικοινωνίας 2299320230, fax:2299067900, e-mail: zervoudakis.stavros@0135.syzefxis.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, έπειτα από διάστημα τριάντα  (30) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε 130.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, (104.838,00 € καθαρή αξία πλέον 25.161,12 € ΦΠΑ). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, στον 

ΚΑ 30-7135.010  με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 219 της ΔΕ 

Κερατέας». 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής 

χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών 

για την αναβάθμιση μίας παιδικής χαράς εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, 

στην Κερατέα, η οποία θα εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νομοθεσίας για την 

κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την                        

Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

τροποποιητικών και συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Ο χώρος θα συμμορφώνεται 

πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της 

σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ 

EN1176) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

Όπου αναφέρονται απαιτήσεις ασφαλείας και πρότυπα (ΕΝ 1176, ΕΝ 1177, ΕΝ71, ISO9001, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ISO14001 κλπ.), εννοείται πάντα ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ – ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ την 

ημέρα εγκατάστασης του είδους. 

Η εν λόγω παιδική χαρά προορίζεται για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη 

προσωπικού.  

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά: 

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1 
Παιδική Χαρά,  στο Ο.Τ. 219 (περικλείεται από τις οδούς 

Κεφάλου, Κ. Βάρναλη, Αγ. Τριάδος και Ενισλείδη) 
Οικόπεδο 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς» 

44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων» 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός (104.838,00 € καθαρή αξία πλέον 25.161,12 € ΦΠΑ) 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης.  

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών,   

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής των ειδών του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε αυτόν τον προμηθευτή,                                   

η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού. 

Μειοδότης  ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που προσέφερε τη χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία, 

όπως αυτή θα προκύψει για τις προσφερόμενες τιμές μονάδος και για τις ποσότητες που 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης. Η προσφερόμενη από τον ανάδοχο τιμή 

μονάδος εκάστου είδους θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης χωρίς να υπόκειται σε  αναθεώρηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού των 

ζητουμένων ειδών . 

Το σύνολο της εκτιμώμενης αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 104.838,00 € και ΦΠΑ: 25.161,12 
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€ ). 

Προσφορές που υπερβαίνουν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης  ή αφορούν μέρος των 

ειδών  ή αφορούν μέρος της ποσότητας αυτών, στην οποία συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς 

κρίνονται ως απαράδεκτες και απορρίπτονται. 

Οι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές. Ο εκάστοτε φορέας 

υλοποίησης της σύμβασης , δηλαδή ο Δήμος , δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων 

είτε της πίστωσης της σύμβασης. 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες. 

Προβλέπεται δικαίωμα χρονικής παράτασης μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη της σύμβασης, 

με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

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

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

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

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

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

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

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

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

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και  

στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

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

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

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

την ισχύουσα νομοθεσία για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως 

αυτές καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).  

Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 

Την ανάγκη του Δήμου  για την προμήθεια των  ειδών . 

Το υπ. αριθμ. πρωτ: 3722/08.03.2019 πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ004588391 

• την απόφαση ……………/2019  της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια από το Δήμο Λαυρεωτικής   ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 

την ανάδειξη του προμηθευτή , της προμήθειας  για το Δήμο Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού 

130.000,00 € σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για όλες ποσότητες  που αναφέρονται στη μελέτη,  και 

καταρτίζει τους όρους διακήρυξης αυτού. 

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στη 

συνημμένη τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας. 

3. Συγκροτήσει Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισμού 

για την προαναφερόμενη Προμήθεια από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά μέλη, 

υπαλλήλους του Δήμου, με τις προαναφερόμενες στην εισήγηση αρμοδιότητες. 

4. Την υπ. αριθμ……………… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τη δέσμευση ποσού 

130.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.A. 30-7135.0210,για το έτος 2019. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

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

(22 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ) 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , αναλυτικά ως εξής: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr,                 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

…………………. ……………….. 

 

……………………… 

1.6 Δημοσιότητα  

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ……… 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  

Η  προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.lavteotiki.gr 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 

377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.lavteotiki.gr/
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ….)  

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής: 

Παράρτημα Ι: Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Παράρτημα ΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης 

Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

3. η     υπ΄αριθμ. 07/2019  Μελέτη του Δήμου Λαυρεωτικής 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το τιμολόγιο προσφοράς  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου : www.lavreotiki.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 

Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 

Συστήματος (διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr) κατά περίπτωση με: 

• την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας                                   

« Επικοινωνία»  

• την υποβολή σχετικών στοιχείων από την αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του παρόντος διαγωνισμού 

• την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,                            

στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

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

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

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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. 

 

http://www.lavreotiki.gr./
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).                  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται και  στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,                     

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.                          

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
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εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 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.  

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 

την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της  ολοκλήρωσης αυτής 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 34 από 108 

με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο 

περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

2.2.1.2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες Ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 

του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και 

χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 

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 του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» στο άρθρο 6 της Π1/2390/2013 Υπουργικής 

Απόφασης. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α' 147) και την 

Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις 

όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

παρούσα Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής.                   

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης,                                      

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 2%, ήτοι 2.096,76 €.                           

Η μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αποκλείει από την περαιτέρω διαδικασία τους 

προσφέροντες. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.                                  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 

έως 2.2.6 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

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: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

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

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

εγκλήματος (ΕΕ 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 
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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 

αμετάκλητη 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  στους διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
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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   

β) 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.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. 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 
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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,  

(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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.7.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

2.2.3.4. 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  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
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ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για 

την τελευταία τριετία (κλεισμένη χρήση), ήτοι τα ακόλουθα έτη, 2015-2016-2017, τουλάχιστον 

διπλάσιο από τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 

αναλογούν ΦΠΑ). 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν: 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των 

τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αρ.144/2017 Μελέτης, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των 

σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2) Οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλουν, τις πιστοποιήσεις που 

αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης. 

3) Πιστοποιητικό εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή των δαπέδων ασφαλείας  από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις 

απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων: EN 1176-1, EN 1177 και EN 71-3 (σχετικά με την 

ασφάλεια των δαπέδων ασφαλείας) καθώς και αντίγραφο κάθε έκθεσης δοκιμής που έχουν υποστεί 

τα δάπεδα ασφαλείας για το επιτρεπόμενο ύψος πτώσης σε συμμόρφωση με το ΕΝ 1176-1: και το 

EN 1177.   Τα δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά 

ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη 

φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 

4) Πιστοποιητικό παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού παιδικής χαράς 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς 

και των δαπέδων ασφαλείας,  για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία καθώς και 

δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους την 

καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα 

οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση τους. 

6) Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of 

Custody ή ισοδύναμο του  κατασκευαστή  του εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

7) Τα όργανα παιδικής χαράς  επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύονται από όλα τα 

απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση τους δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της 

κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης 

και συντήρησης. 

8) Τεχνικά στοιχεία, δηλαδή, τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και εργασιών 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης, την υποδομή – εξοπλισμό που διαθέτουν και οτιδήποτε 

άλλο κρίνεται απαραίτητο για την απόδειξη της ικανότητας εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας.  

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 41 από 108 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναμα του 

οικονομικού φορέα που θα αναλάβει, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών (παιδικής 

χαράς, αστικού εξοπλισμού).   

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του 

κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς, και του κατασκευαστή των δαπέδων ασφαλείας . 

Πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή  ισοδύναμου της εκάστοτε κατασκευάστριας 

εταιρείας του εξοπλισμού παιδικής χαράς, των οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου και των 

δαπέδων ασφαλείας σχετικά με την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων 

ασφαλείας. 

Πιστοποιητικό OSHAS 18001 ή ισοδύναμο  Συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας 

Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο Συστήματος Περιβαλλοντικής  διαχείρισης   

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί 

το κάθε  μεμονωμένο όργανο είναι το ΕΝ16630:2015, τα αντίστοιχα  πιστοποιητικά θα κατατεθούν  

στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντος. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 

διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
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επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,                  

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 

συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 

σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 

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

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 

οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

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 στις 
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παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 

ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
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προσκομίζουν τις συμβάσεις, τα τιμολόγια ή τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης ή 

εμπειρίας ή πρωτόκολλα παραλαβής, εάν ο φορέας είναι Δημόσια Αρχή και επίσημα παραστατικά 

έγγραφα πώλησης (τιμολόγια) εάν ο φορέας είναι ιδιωτικός. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 

πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 

Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που 
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προηγούνται της ημερομηνίας που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή εκτός από το ποινικό 

μητρώο που ισχύει εντός τριών (3) μηνών. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

βάσει τιμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.3 της παρούσης διακήρυξης. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και 

στα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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Υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό αποκλειστικά σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους 

φακέλους (χωρίς δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) 

δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές τέτοιου είδους που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν  στην Υπηρεσία 

δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (A' 188). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, 

εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
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ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/201693, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.                    

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ), 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

γ) Αντίγραφο Δελτίου αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο Λαυρεωτικής, για 

τα είδη όπως ζητούνται στο άρθρο 6.4 της παρούσας διακήρυξης και αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης 

αυτών στον φορέα ή αποδεικτικό κατάθεσης ταχυδρομείου, σε περίπτωση που αποστάλθηκαν 

ταχυδρομικά. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το παρόν άρθρο και με το κεφάλαιο “Τεχνικές 

Προδιαγραφές” των Παραρτημάτων της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

αναλυτικά ως εξής: 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην 

οποία θα δηλώνει: 

α) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνημμένων παραρτημάτων της και 

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών υλοποίησης της προμήθειας καθώς και ότι ο τόπος και ο 

χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα είναι 

σύμφωνος με τα οριζόμενα στα παραρτήματα της διακήρυξης. 

γ) ότι τα προσφερόμενα είδη δεν έχουν καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της  

Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, ή εφόσον έχουν αποκλίσεις 

στις διαστάσεις τους (περισσότερο από 5% και -5%), θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει 

αναλυτικά σχέδια του προσφερόμενου είδους και να τις αναφέρει ρητά, με περιγραφή και 

αιτιολόγηση στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Παραρτημάτων της διακήρυξης προκειμένου να 

αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

δ) ότι τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7   πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του 

ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 

2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος 

δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 
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6.1.2 του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου, στις οποίες γίνεται αναφορά στο 

ανωτέρω άρθρο, ο προσφέρων θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις 

προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. 

ε) τον κατασκευαστικό οίκο και τη χώρα προέλευσης κατασκευής των προσφερόμενων ειδών, καθώς 

και το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη εν όλω ή εν μέρει και τον τόπο 

εγκατάστασής του (πλήρη Δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.). 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν των υπό 

προμήθεια ειδών, απαιτείται δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ότι έχει αποδεχθεί 

έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 

στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Στη δήλωση αυτή θα περιλαμβάνονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού και η επωνυμία του Δήμου, καθώς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου γίνεται η αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας. 

Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές κάθε είδους 

ξεχωριστά όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα μελέτη (σελ.11-45) και εφόσον δεν 

αναφέρονται ειδικά παρακάτω. 

Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, σύμφωνα με τα Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών με βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι, στη Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή των Άρθρων 1-7, θα αναγράφονται κατ’ 

ελάχιστο τα παρακάτω: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός οίκος του τελικού προϊόντος. 

γ. Κατ’ ελάχιστο για τα είδη των Άρθρων 1-7: Κωδικός προσφερόμενου είδους και κωδικός 

παραγωγής. 

δ. Κατ’ ελάχιστο για τα είδη των Άρθρων 1-7: Λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις 

των προσφερόμενων ειδών και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις τους. 

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Επίσημα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων 

της κατασκευάστριας εταιρείας ή/και URLs (Uniform Resource Locator – Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) 

του προσφερόμενου είδους. Στα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του 

προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός του προσφερόμενου είδους ή ο κωδικός 

παραγωγής του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται. 

Τα κατατιθέμενα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων, θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του εγχειριδίου 

(prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων) του κατασκευαστικού οίκου. 

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις 
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απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναμο, 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, όπου θα 

αναγράφεται απαραιτήτως ο Κωδικός Παραγωγής του κάθε εξοπλισμού. 

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Δήλωση του κατασκευαστή για ύπαρξη και παροχή 

ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα 

ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις του ισχύοντος 

Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1176 (“Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις 

Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής”) ή άλλο ισοδύναμο και EN 1177 (“Δάπεδα Παιχνιδότοπων με 

Απόσβεση Κρούσεων - Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης”) ή άλλο ισοδύναμο. 

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από 

εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η 

συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – 

Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”) ή άλλο ισοδύναμο. 

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για 

την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία 

θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο 

τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ. 

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας 

εταιρείας, σε έγγραφο ή σχετική δήλωση.  

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 8-12 (όπου απαιτείται):  

α. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ1176-1 

και ΕΝ1177 όπως ισχύουν ή άλλων τουλάχιστον ισοδύναμων από διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό 

φορέα ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 της υπ’ αριθμ. 28492/09 Υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ931Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 27934/14 απόφαση (ΦΕΚ2029Β). 

β. Αποδεικτικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 ή άλλου ισοδύναμου – φύλλο 

αναφοράς αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. 

γ. Φύλλο ελέγχου χημικών αναλύσεων για την περιεκτικότητα που αφορά στους Πολυκυκλικούς 

Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο 

κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ. 

δ. Για το βότσαλο, έκθεση δοκιμών αναφορικά με τον προσδιορισμό της κοκκομετρίας σύμφωνα με 

τη μέθοδο δοκιμής ΕΝ933-1 ή με άλλη ισοδύναμη, όπως επίσης και για τον προσδιορισμό της 

απουσίας σωματιδίων λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ1176-1 ή 

ισοδύναμου. 

ε. Ελάχιστη διετή (2) εγγύηση από το χρόνο εγκατάστασης των ελαστικών χυτών δαπέδων και των 

ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, τόσο για τη φθορά (επιφανειακή φθορά μερική ή ολική, απότμηση 
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κλπ.), όσο και για την τοποθέτηση (τυχόν αποκόλληση κ.α.). 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει πως μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας θα προβεί 

εγκαίρως με δική του μέριμνα στην πιστοποίηση του χώρου της παιδικής χαράς ως προς τον 

εξοπλισμό, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς ΕΝ1176, ΕΝ1177 και ΕΝ71 όπως κάθε φορά τροποποιούνται, 

αναθεωρούνται και ισχύουν από  διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, 

σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 της υπ’ αριθμ. 28492/09 απόφασης (ΦΕΚ931Β), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27934/14 απόφαση (ΦΕΚ2029Β). 

Δείγματα όπως αναφέρονται στο πίνακα του άρθρου 6.4, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν, έως 

μια (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο 

του Δήμου. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος: 

α. δεσμεύεται να τηρήσει για όλα τα όργανα παιδικών χαρών τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 

της υπ’ αριθμ. 28492/09 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ931Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

υπ’ αριθμ. 27934/14 απόφαση (ΦΕΚ2029Β), 

β. μετά την τοποθέτηση των οργάνων θα προσκομίσει βεβαίωση ορθής θεμελίωσης για κάθε 

όργανο ξεχωριστά. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υπάρχουν εντός 

του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 Λαύριο ΤΚ 19500, με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Όταν υπογράφονται από τρίτους απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα  

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : 

Εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους κ.α. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

(βάσει τιμής) και προσφορά με τιμή μονάδας.  

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή 

pdf. 

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

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

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

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

εννέα (9) 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 
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αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

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. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος 

και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 

παρούσας,  

β) η οποία περιέχει 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 σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσης διακήρυξης, 

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 την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
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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. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 

τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την.....και ώρα......ή την ……...εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και ώρα... 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

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

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα :  

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
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προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους 

προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 

υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 

διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 

αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 

σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση. 

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. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 

κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
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και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και 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, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το 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  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 

έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. 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 προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
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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 ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής 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.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 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, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 

απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 

β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη 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.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του                            

ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
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όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html
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συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να 

μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

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

4412/2016 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης   

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,                                

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας των ειδών, μετά την οριστική παραλαβή τους. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,    

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,                        

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

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

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για την προμήθεια και 8% για την εργασία. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

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

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 

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

δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στην παρούσα 

διακήρυξη. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη 
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του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 

από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού,     

με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
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προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε μέγιστο οριζόμενο διάστημα ενενήντα 

(90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα 

εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα υποδεικνύονται 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

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

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

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Με την παράδοση των ειδών των άρθρων 1-7 ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια 

Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής φάκελο με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παρ.3 του                              

ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το                                     

ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014). Επισημαίνεται ότι όλα τα είδη των άρθρων 1-7 θα 

συνοδεύονται με εγχειρίδιο με αναλυτικά σχέδια συναρμολόγησής και τοποθέτησής τους και 

εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του 
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ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 10 ημέρες 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
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σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 

ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 

2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει δείγματα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 

214 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρονται παρακάτω στη διεύθυνση της έδρας του Δήμου έως μια 

(1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού και ώρα 14:00, αφού αρχικά 

πρωτοκολληθεί το Δελτίο Αποστολής που τα συνοδεύει. 

Όλα τα δείγματα θα είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστή συσκευασία με τον τίτλο ‘’ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ με τα στοιχεία του διαγωνισμού, δηλαδή τον τίτλο της προμήθειας, τον 

αριθμό της Διακήρυξης, τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, και τα στοιχεία 

του αποστολέα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν εις διπλούν αντιπροσωπευτικά δείγματα 

υλικών, αναλυτικά ως εξής: 

Α/Α Άρθρα Μελέτης Περιγραφή 

1. 2 

Δείγμα επιφάνειας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 

19mm, με δυο εξωτερικές στρώσεις και εσωτερική στρώση 15mm από 

100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. 

2. 7 Δείγματα συρματόσχοινων με διάμετρο Ø 22mm και Ø23 mm. 

3. 8 Δείγμα διαστάσεων 10x20 cm περίπου για κρίσιμο ύψος πτώσης 1,00 m, 
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σύμφωνα με το άρθρο 10. Δεν ζητούνται δείγματα του άρθρων  9-10, 

δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται οι ίδιες πρώτες ύλες. 

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τίθενται υπόψη του αρμόδιου οργάνου και τα σχετικά 

δείγματα της παρούσης. Για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η 

αποσφράγιση του δείγματος, η οποία γίνεται ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού, μετά δε τον 

έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης, ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού γίνεται, 

όταν απαιτείται, λήψη του δείγματος. Η έγκριση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το 

αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο. 

Τα δείγματα του αναδόχου διατηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των 

συμβατικών υλικών και παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν 

κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον, 

λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων. 

Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει 

τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 214 του 

ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 214 του ν .4412/2016. 

 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές των προσφορών θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και 

για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 

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

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της 

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

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής επί της από 01.09.2016 και με αριθμό εισαγ. ΠΡ12248/2018 προσφυγής που άσκησε 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή 

ματαίωση 

Αρ. Απόφ.:41/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

από 01.09.2016 και με αριθμό εισαγ. ΠΡ12248/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς 
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Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του 

κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την από 1η Σεπτεμβρίου 2016 και με αριθμ. πρωτ: ΠΡ945/2016 προσφυγή που άσκησε 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά 

την ακύρωση των ταμειακών βεβαιώσεων που εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής για την επιβολή σε 

βάρος της χρηματικών ποσών, που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού, καθώς και 

φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας για το β’ εξάμηνο του έτους 2016. 

Επί της ανωτέρω προσφυγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.1688/2018 απόφαση του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αυτή κατά το μέρος της που αφορούσε 

τα επιβληθέντα δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού, ενώ έγινε χωρισμός του δικογράφου, 

λόγω ελλείψεως συναφείας και αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου, και παραπέμφθηκε η προσφυγή 

κατά το μέρος αυτής που αφορούσε τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στο Τριμελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Αθηνών.  

Με το έτερο τμήμα της προσφυγής (αριθμ. εισαγ. ΠΡ12248/2018), που παραπέμφθηκε προς 

εκδίκαση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών τίθενται σοβαρά νομικά ζητήματα, η 

αντιμετώπιση των οποίων χρήζει προσοχής. Δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίσθηκε η 8η 

Νοεμβρίου 2019.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω 

μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας 

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός 

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε 

την ανάθεση της εκπόνησης νομικού υπομνήματος επί της από 01.09.2016 και με αριθμ. εισαγ. 

ΠΡ12248/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και την 

εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 8ης 

Νοεμβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή 

στην ως άνω δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 
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έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία.  

Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− την από 01.09.2016 και με αριθμ. κατάθεσης ΠΡ945/2016 προσφυγή της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

− την υπ’ αριθμ. 1688/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm) 

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να 

υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής υπόμνημα επί της από 01.09.2016 και με αριθμ. εισαγ. ΠΡ12248/2018 προσφυγής που 

άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω 

Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε 

θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη 

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης 

και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα 

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής επί της από 10.04.2017 και με αριθμό εισαγ. ΠΡ12251/2018 προσφυγής που άσκησε 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή 

ματαίωση 

Αρ. Απόφ.:42/2019 
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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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

από 10.04.2017 και με αριθμό εισαγ. ΠΡ12251/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του 

κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την από 10 Απριλίου 2017 και με αριθμ. πρωτ: ΠΡ458/2017 προσφυγή που άσκησε 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

ζητούσε την ακύρωση των ταμειακών βεβαιώσεων που εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής για την 

επιβολή σε βάρος της χρηματικών ποσών, που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού, 

καθώς και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το α’ εξάμηνο του έτους 2017. 

Επί της ανωτέρω προσφυγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.1689/2018 απόφαση του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αυτή κατά το μέρος της που αφορούσε 

τα επιβληθέντα δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού, ενώ έγινε χωρισμός του δικογράφου, 

λόγω ελλείψεως συναφείας και αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου, και παραπέμφθηκε η προσφυγή 

κατά το μέρος αυτής που αφορούσε τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στο Τριμελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Αθηνών.  

Με το έτερο τμήμα της προσφυγής (αριθμ. εισαγ. ΠΡ12248/2018), που παραπέμφθηκε προς 

εκδίκαση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών τίθενται σοβαρά νομικά ζητήματα, η 

αντιμετώπιση των οποίων χρήζει προσοχής. Δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίσθηκε η 8η 

Νοεμβρίου 2019.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω 

μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας 

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός 

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε 

την ανάθεση της εκπόνησης νομικού υπομνήματος επί της από 10.04.2017 και με αριθμ. εισαγ. 

ΠΡ12251/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και την 

εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 8ης 
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Νοεμβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή 

στην ως άνω δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία.  

Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− την από 10.04.2017 και με αριθμ. κατάθεσης ΠΡ458/2017 προσφυγή της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

− την υπ’ αριθμ. 1689/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm) 

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να 

υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής υπόμνημα επί της από 10.04.2017 και με αριθμ. εισαγ. ΠΡ12251/2018 προσφυγής που 

άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω 

Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε 

θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη 

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης 

και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα 

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
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ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής επί της από 01.09.2016 και με αριθμό εισαγ. ΠΡ12252/2018 προσφυγής που άσκησε 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή 

ματαίωση 

Αρ. Απόφ.:43/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

από 01.09.2016 και με αριθμό εισαγ. ΠΡ12252/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και 

εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την από 1η Σεπτεμβρίου 2016 και με αριθμ. πρωτ: ΠΡ945/2016 προσφυγή που είχε 

ασκήσει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

Α.Ε. ζητούσε την ακύρωση των ταμειακών βεβαιώσεων που εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής για την 

επιβολή σε βάρος της χρηματικών ποσών, που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού, 

καθώς και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας για το β’ εξάμηνο του 

έτους 2016. 

Επί της ανωτέρω προσφυγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.1688/2018 απόφαση του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αυτή κατά το μέρος της που αφορούσε 

τα επιβληθέντα δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού, ενώ έγινε χωρισμός του δικογράφου, 

λόγω ελλείψεως συναφείας και αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου, και παραπέμφθηκε η προσφυγή 

κατά το μέρος αυτής που αφορούσε το τέλος ακίνητης περιουσίας, στο Μονομελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Αθηνών. Με το έτερο τμήμα της προσφυγής (αριθμ. εισαγ. ΠΡ12252/2018), που 

παραπέμφθηκε προς εκδίκαση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών τίθενται νομικά 

ζητήματα, η αντιμετώπιση των οποίων χρήζει προσοχής. Δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης 

ορίσθηκε η 8η Νοεμβρίου 2019.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω 

μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας 

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός 

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 
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Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε 

την ανάθεση της εκπόνησης νομικού υπομνήματος επί της από 01.09.2016 και με αριθμ. εισαγ. 

ΠΡ12252/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και την 

εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 8ης 

Νοεμβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή 

στην ως άνω δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία.  

Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− την από 01.09.2016 και με αριθμ. κατάθεσης ΠΡ945/2016 προσφυγή της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

− την υπ’ αριθμ. 1688/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm) 

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να 

υποβάλει ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής υπόμνημα επί της από 01.09.2016 και με αριθμ. εισαγ. ΠΡ12252/2018 προσφυγής που 

άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω 

Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε 

θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη 

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης 
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και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα 

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τις αρ. πρωτ: 13980/04.08.2017, 21663/23.11.2017 και 

21664/23.11.2017 αγωγές υπαλλήλων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών  

Αρ. Απόφ.: 44/2019 

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 «λήψης 

απόφασης σχετικά με τις αρ. πρωτ: 13980/04.08.2017, 21663/23.11.2017 και 21664/23.11.2017 

αγωγές υπαλλήλων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

Στις 4 Αυγούστου 2017 και με αριθμ. πρωτ: 13980/04.08.2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας 

η από 20.07.2017 αγωγή των Μ. Μ. και λοιπών 25 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής, για 

την οποία δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα δικάσιμος και με την οποία οι ενάγοντες ζητούν την 

καταβολή χρηματικών ποσών, λόγω κατάργησης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα 

και αδείας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως και 20.07.2017. 

 Στις 23 Νοεμβρίου 2017 και με αριθμ. πρωτ: 21663/23.11.2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο 

μας η από 15.11.2017 αγωγή των Ε. Α. και λοιπών 49 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής, 

για την οποία δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα δικάσιμος και με την οποία οι ενάγοντες ζητούν την 

καταβολή χρηματικών ποσών, λόγω κατάργησης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα 

και αδείας για το χρονικό διάστημα από 2013 έως 2016. 

 Στις 23 Νοεμβρίου 2017 και με αριθμ. πρωτ: 21664/23.11.2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο 

μας η από 15.11.2017 αγωγή των Ι. Π. και λοιπών 22 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής, 

για την οποία δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα δικάσιμος και με την οποία οι ενάγοντες ζητούν την 

καταβολή χρηματικών ποσών, λόγω κατάργησης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα 

και αδείας για το χρονικό διάστημα από 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/Α/07.06.2010): 

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας 

του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) …….., β) ……., γ) ……., δ) ….., ε) …., στ) …., ζ) ……, η) ……., θ) …….., ι) ……, ια) ……, ιβ) ….., 
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ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς 

και για την παραίτηση από αυτά».  

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που 

υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

ιε) …... 

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται 

ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης.» 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2, το οποίο προέβλεπε ότι «Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, 

κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την 

άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου», καταργήθηκε 

με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο από 11.01.2019 έγγραφό του εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Έχουν κοινοποιηθεί στο Δήμο, οι εξής αγωγές με τους αντίστοιχους  αριθμούς πρωτοκόλλου, με τις 

οποίες αιτούνται οι ενάγοντες να τους καταβληθούν τα περικοπέντα επιδόματα εορτών και αδείας: 

1) Με αριθ. πρωτ.13980/4-8-2017 αγωγή των μονίμων υπαλλήλων Μ. Μ. κλπ 25 άλλων ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. Αιτούνται 

τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 20/7/2017, ανερχόμενα για δύο 

υπαλλήλους σε 6.006,00 ευρώ, για 15 υπαλλήλους σε  4.719,00 ευρώ, για 9 υπαλλήλους σε 4.290,00 

ευρώ (και επικουρικώς από 2.750,00 στον καθένα)  

2) Με αριθ. πρωτ. 21663/23-11-2017 αγωγή των μονίμων υπαλλήλων Ε. Α. κλπ 49 άλλων ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2013 έως και 2016, ανερχόμενα για 46 

υπαλλήλους σε 5.000,00 ευρώ, για 2 υπαλλήλους σε  3.506,89 ευρώ, 1 σε 3.351,37 ευρώ και 1 σε 

2.639,85 ευρώ,   

3) Με αριθ. πρωτ. 21664/23-11-2017 αγωγή των μονίμων υπαλλήλων Ι. Π. κλπ 22 άλλων ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2013 έως και 2017, ανερχόμενα για 21 

υπαλλήλους σε 5.000,00 ευρώ, για 1 υπάλληλο (συνταξ.) σε  1969,67 ευρώ και 1 (συνταξ.) σε 

2.660,16 ευρώ,   

4) Με αριθ. πρωτ. 20273/27-12-2018 αγωγή των  συμβασιούχων (οκταμηνιτών) Α. Ν. Δ. κλπ 28 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδικάζεται την 

18/6/2019  και  με την οποίαν αιτούνται να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει σε 25 υπαλλήλους το 
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ποσόν των 2.000,00 ευρώ, σε 2 το ποσόν των 1.000,00 ευρώ, σε 1 το ποσόν των 2.500,00 ευρώ και 

σε 1 το ποσόν των 3.000,00 ευρώ και επιπλέον σε 8 το ποσόν των 2.100,00 ευρώ για επίδομα 

ανθυγιεινής εργασίας,  

5) Με αριθ. πρωτ. 20289/27-12-2018 αγωγή των μονίμων υπαλλήλων  Σ. Ζ. κλπ 36 άλλων ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2017 έως και 2018, ανερχόμενα για 3 

υπαλλήλους σε 4.368,00 ευρώ, για 2 υπαλλήλους σε 4.148,00, για 3 υπαλλήλους σε 3.432,00, για 6 

υπαλλήλους σε 3.120,00 ευρώ, για 14 υπαλλήλους σε 2.145,00 ευρώ, για 9 υπαλλήλους  σε  1950,00 

ευρώ.    

6) Με αριθ. πρωτ. 20292/27-12-2018 αγωγή των υπαλλήλων  ΙΔΑΧ Θ. Γ. κλπ 35 ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδικάζεται την 13/5/2019. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2017 έως και 2018, ανερχόμενα για 2 

υπαλλήλους σε 3.630,00 ευρώ, για 1 υπάλληλο σε 4.148,00, για 2 υπαλλήλους σε 3.432,00, για 1 

υπάλληλο σε 2.675,40 ευρώ, για 18 υπαλλήλους σε 3.003,00 ευρώ, για 11 υπαλλήλους σε 2.992,50 

ευρώ , για 1 υπάλληλο  σε  1710,00 ευρώ.    

7) Mε αριθ. πρωτ. 20291/27-12-2018  αγωγή των συμβασιούχων εργατών  ΙΔΟΧ Β. Θ. κλπ 8 ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδικάζεται την 15/4/2019. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2017 έως και 2018, ανερχόμενα  για όλους σε 

3.420,00 ευρώ  και επικουρικώς 2.000,00 ευρώ για όλους.  

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Περί της καταργήσεως των επιδομάτων εορτών και αδείας, δυνάμει του 

Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016», που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του Ν. 4046/2012 και της αιτιολογικής 

έκθεσης αυτού 

Με Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής κρίσης» (Α' 40), περικόπηκαν κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) και με 

αναδρομική ισχύ από 01.01.2010 τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, 

καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική 

διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) κλπ., ενώ μειώθηκαν κατά 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. 

Ακολούθως, με το Ν. 3845/2010 (Α' 65 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 

ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», 

μειώθηκαν περαιτέρω κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) οι αποδοχές των υπηρετούντων, με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ τα επιδόματα εορτών 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας καθορίσθηκαν ως εξής: α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 
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σε πεντακόσια (500) ευρώ, β) Το επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ, γ) Το 

επίδομα αδείας σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Τα επιδόματα του προηγουμένου εδαφίου 

καταβάλλονται, εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, 

συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων του προηγουμένου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά 

μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή 

των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, 

επιδόματα και αμοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου αυτής καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη 

μείωσή τους. 

Στη συνέχεια, με το άρθρο 16 του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο) τα ανωτέρω επιδόματα 

επανακαθορίσθηκαν στα ίδια ποσά με ισχύ από 01.11.2011. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 16 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 

- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»: «1. Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε 

πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο 

το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2. Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και 

χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 

Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το 

Πάσχα. 3. Το Επίδομα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, 

εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 

Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους. 4. Στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που 

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του. 5. Τα επιδόματα των παραγράφων 1, 2 και 3 

καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των 

επιδομάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 

αυτής, οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, κατά την ημερομηνία καταβολής τους, το 

ύψος αυτό, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με 

ανάλογη μείωση τους». 

Εν συνεχεία, με την υποπαράγραφο Γ.1 «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (περ. 1) 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του Ν. 4046/2012, 

τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε 
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γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με 

ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του 

Δημοσίου, καταργήθηκαν από 01.01.2013. 

Στην εισηγητική έκθεση του παραπάνω νόμου αιτιολογείται η αναγκαιότητα λήψης των μέτρων, τα 

οποία ήταν τα μόνα ικανά και πρόσφορα για τον επιδιωκόμενο σκοπό τηρουμένων και των αρχών 

της ισότητας και αναλογικότητας. 

Ειδικώς, η λήψη των μέτρων των Ν.3845/2010, Ν.4024/2011 και Ν.4093/2012, κρίθηκε αναγκαία 

από τον νομοθέτη εν όψει του ότι, κατά την εκτίμησή του, τα προγενεστέρως θεσπισθέντα με τις 

διατάξεις του Ν.3833/2010 μέτρα απεδείχθησαν ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της δυσμενούς 

οικονομικής καταστάσεως της χώρας, με συνέπεια να καταστεί αναγκαία η προσφυγή στον 

αποφασισθέντα από τα λοιπά, πλην της Ελλάδας, κράτη μέλη της Ευρωζώνης ευρωπαϊκό μηχανισμό 

στήριξης της ελληνικής οικονομίας. 

Με τα δεδομένα αυτά, η θεσπισθείσα με τους Ν.3845/2010 και Ν.4024/2011 περικοπή των 

επιδομάτων εορτών και αδείας και η εν συνεχεία κατάργησή τους με το Ν.4093/2012 αποτελεί 

τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και προωθήσεως 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, το οποίο, συνολικώς εφαρμοζόμενο, 

αποσκοπεί τόσο στην αντιμετώπιση της κατά την εκτίμηση του νομοθέτη άμεσης ανάγκης καλύψεως 

οικονομικών αναγκών της χώρας όσο και στη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής και 

οικονομικής της καταστάσεως, δηλαδή στην εξυπηρέτηση σκοπών, που συνιστούν κατ' αρχήν 

σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελούν, ταυτοχρόνως, και σκοπούς κοινού 

ενδιαφέροντος των κρατών μελών της Ευρωζώνης, εν όψει της καθιερουμένης από τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως υποχρεώσεως δημοσιονομικής πειθαρχίας και διασφαλίσεως της 

σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Τα μέτρα δε αυτά, λόγω της φύσεώς τους, 

συμβάλλουν αμέσως στην περιστολή των δημοσίων δαπανών. 

Εν όψει των ανωτέρω, με τα δεδομένα, που, κατά τον νομοθέτη, συνέτρεχαν κατά τον χρόνο 

θεσπίσεως των επίμαχων μέτρων, τα μέτρα αυτά δεν παρίστανται, κατ' αρχήν, απρόσφορα, και 

μάλιστα προδήλως, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων με αυτά σκοπών, ούτε μπορεί να 

θεωρηθούν ότι δεν ήταν αναγκαία, λαμβανομένου, άλλωστε, υπόψη ότι η εκτίμηση του νομοθέτη 

ως προς τα ληπτέα μέτρα για την αντιμετώπιση της υπ' αυτού διαπιστωθείσης κρίσιμης 

δημοσιονομικής καταστάσεως υπόκειται σε οριακό μόνον δικαστικό έλεγχο. Και τούτο διότι, η 

αρχικώς προβλεπόμενη περικοπή και εν συνεχεία η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας 

των εργαζομένων αποβλέπει κυρίως, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, μέσω (μεταξύ άλλων) της 

μείωσης του μισθολογικού κόστους στον περιορισμό των δαπανών της γενικής κυβερνήσεως, ο 

οποίος θα συμβάλει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας και στην επίτευξη του 

στόχου της δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Άλλωστε, με τα επίμαχα μέτρα, εξασφαλίζεται, κατ' αρχήν, ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις του, 
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κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, συντρέχοντος, εν προκειμένω, γενικού συμφέροντος και την 

ανάγκη προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

ΙΙ. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κρίνει οριστικά και αμετάκλητα εάν οι περικοπές 

των αποδοχών των καθηγητών των ΤΕΙ που έγιναν με το νόμο 4093/2012 -βάσει του μνημονίου- 

είναι συνταγματικές ή όχι, καθώς το ζήτημα παραπέμφθηκε προς οριστική κρίση από αυξημένη 

σύνθεση του ΣΤ1 Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ειδικότερα, το ΣΤ1 Τμήμα του ΣτΕ, με την 

υπ1 αριθμ. 1198/2017 απόφασή του, έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1 

του νόμου 4093/2012 (περίπτωσης 21 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ) που αφορά τις 

μισθολογικές περικοπές του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης. 

Η ανωτέρω απόφαση έκρινε ότι η αντισυνταγματικότητα ανάγεται στην αντίθεση του εν λόγω νόμου 

με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 (ακαδημαϊκή ελευθερία και σχέσεις καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ με 

το κράτος), 25 παρ. 1 (αρχή αναλογικότητας) και 4 παρ. 5 (αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη) του 

Συντάγματος. Τελικά, το ΣΤ' Τμήμα του ΣτΕ, λόγω της σπουδαιότητας των συνταγματικών και 

νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν, παρέπεμψε το θέμα προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του 

ΣτΕ. 

Σχετικά με άλλες όμως κατηγορίες εργαζομένων το Στε και συγκεκριμένα το Α' Τμήμα, έκρινε με τις 

με αρ. 1031/2015 και 1035/2015 αποφάσεις του ότι είναι συνταγματικές και σύμφωνες με την με τη 

διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία οι περικοπές των επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων και Πάσχα 

όπως και του επιδόματος θερινής αδείας των συνταξιούχων κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και 

απέρριψε σχετικές προσφυγές. 

Η νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, μέχρι στιγμής σε επίπεδο Ειρηνοδικείου δεν είναι 

απολύτως σταθερή. Επομένως η απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ως αρμοδίου οργάνου για την 

αντιμετώπιση των ως άνω αγωγών,  πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία που θα 

διασφαλίζουν το συμφέροντα  του δήμου. 

Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως εγκαίρως, να μου χορηγηθεί η άποψη επί των αγωγικών αιτημάτων, 

κατά το συμφέρον, ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες της Υπηρεσίας  και τυχόν μάρτυρα που 

μπορεί να υποστηρίξει την  άποψη του Δήμου. 

Να σημειωθεί προς διευκόλυνση και μόνον, ότι ο Δήμος: 

-εάν αρνηθεί τις απόψεις των εργαζομένων αιτείται την απόρριψη της αγωγής. 

-εάν συνομολογήσει τις απόψεις τους, επιδεικνύει θετική στάση και επαφίεται στην κρίση του 

δικαστηρίου και 

-εάν αποδεχθεί την αγωγή (κατ’ άρθρο 298 Κωδ.Πολ.Δικ.), οδηγεί τρόπον τινά, το δικαστήριο να 

εκδώσει θετική απόφαση.  
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Ειδικώς η Οικονομική Υπηρεσία παρακαλείται να ελέγξει για την ορθότητά τους τα αναγραφόμενα 

και διεκδικούμενα  με τις ανωτέρω αγωγές ποσά.  

Επομένως,  παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει την απαιτούμενη απόφαση για τη στάση 

και παράσταση επί των ως άνω αγωγών.» 

Κατόπιν των 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 αριθμ. πρωτ: 13980/04.08.2017, 21663/23.11.2017 και 21664/23.11.2017 αγωγές των 

μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής, 

− την από 11.01.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

α) να αρνηθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής τα αιτήματα της από 04.08.2017 αγωγής των Μ. Μ. και λοιπών 

25 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

σχετικά με την καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας, όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.  

β) να αρνηθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής τα αιτήματα της από 15.11.2017 αγωγής των Ε. Α. και λοιπών 

49 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

σχετικά με την καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας, όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.  

γ) να αρνηθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής τα αιτήματα της από 15.11.2017 αγωγής των Ι. Π. και λοιπών 22 

μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

σχετικά με την καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας, όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.  

δ) την εξουσιοδότηση και την παροχή πληρεξουσιότητας στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 

7179), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, προκειμένου να συντάξει υπομνήματα, να προσκομίσει σχετικά 

έγγραφα και να παραστεί ενώπιον του Διοικητού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τις ορισθείσες 

δικασίμους και να καταθέσει προσθήκη-αντίκρουση, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

συζήτησης, ενεργώντας εν γένει για την υποστήριξη των νομίμων συμφερόντων του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 7.106,44 ευρώ για την 

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 45/2019 

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 «έκδοσης 
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χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 7.106,44 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 3023/26.02.2019 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού 

ποσού 7.106,44 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά τις εξής παροχές: 

1. 16417071 (ΛΕΓΡΕΝΑ): Μετατόπιση στύλου επί της οδού Προμηθέως, ποσό: 2.658,56 ευρώ. 

2. 16417418 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στη Σκάλιζα Κερατέας, ποσό: 1.161,88 ευρώ. 

3. 16417414 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην Αγία Μαρίνα, Τουρκολίμανο Κερατέας, 

ποσό: 131,44 ευρώ. 

4. 16417417 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο Άνω Δασκαλειό Κερατέας, ποσό: 131,44 

ευρώ. 

5. 16416512 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο Τουρκολίμανο Κερατέας, ποσό: 620,00 

ευρώ. 

6. 16416797 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο Περιγιάλι Κερατέας, ποσό: 210,80 ευρώ. 

7. 16416770 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στη Ντάρδεζα Κερατέας, ποσό: 124,00 ευρώ. 

8. 16416758 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο Μητροπίσι Κερατέας, ποσό: 210,80 

ευρώ. 

9. 16416755 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην Κερατέα, ποσό: 210,80 ευρώ. 

10. 16416958 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στη Δροσιά Κερατέας, ποσό: 238,08 ευρώ. 

11. 16416956 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο Αρί Κερατέας, ποσό: 100,44 ευρώ. 

12. 16416310 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο Τουρκολίμανο Κερατέας, ποσό: 101,68 

ευρώ. 

13. 16416541 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στη Μεγάλη Αυλή Κερατέας, ποσό: 142,60 

ευρώ. 

14. 16416516 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο Μαλιακούκι Κερατέας, ποσό: 138,88 

ευρώ. 

15. 16416519 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο Περιγιάλι Κερατέας, ποσό: 166,16 ευρώ. 

16. 16416511 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο Σκιτζέρι Κερατέας, ποσό: 101,68 ευρώ. 

17. 16417357 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην Κόντρα Κερατέας, ποσό: 131,44 ευρώ. 

18. 16417392 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στη Μεγάλη Αυλή Κερατέας, ποσό: 525,76 

ευρώ 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβληθούν υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής 

των έργων. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 4.447,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: 

«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και ποσού 2.658,56 
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ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής» οικονομικού έτους 2019 και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο 

στο όνομα του οποίου θα εκδοθούν τα χρηματικά εντάλματα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Την αριθμ. πρωτ:3023/26.02.2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 

& Συγκοινωνιών  και τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.447,88 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Κερατέας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019. 

Β. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.658,56 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Λαυρεωτικής» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019. 

Β.  Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθούν τα 

χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, το Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, με βαθμό 

Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 

12η Ιουνίου 2019. 

Δ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.966,20 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 46/2019 

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 «έκδοσης 

χρηματικού  εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 4.966,20 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 3025/26.02.2019 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού 

ποσού 4.966,20 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά τις εξής παροχές: 
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1. 16417001 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Μανούτσου – Χάρβαλο, ποσό: 

137,64 ευρώ. 

2. 16416312 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στο ΒΙΟΠΑ, ποσό: 100,44 ευρώ. 

3. 16417415 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στη περιοχή Μπουζαλάδες, ποσό: 787,40 

ευρώ. 

4. 16416166 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Τρεχαντιέρα, ποσό: 137,64 

ευρώ. 

5. 16415910 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Λουτρό, ποσό: 100,44 ευρώ. 

6. 16415920 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Διόνυσος, ποσό: 100,44 ευρώ. 

7. 16416479 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Πανόραμα, ποσό: 332,32 ευρώ. 

8. 16416475 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Μαλιακούκι, ποσό: 97,96 

ευρώ. 

9. 16416255 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Βρωμοπούσι, ποσό: 101,68 

ευρώ. 

10. 16416215 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Κόντρα, ποσό: 137,64 ευρώ. 

11. 16416169 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Αυλίζα, ποσό: 137,64 ευρώ. 

12. 16416162 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Περιγιάλι, ποσό: 138,88 ευρώ. 

13. 16416308 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Νέο Πανόραμα, ποσό: 100,44 

ευρώ. 

14. 16416418 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Βρωμοπούσι, ποσό: 100,44 

ευρώ. 

15. 16416218 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Πόρτο Εννέα Βρωμοπούσι, 

ποσό: 137,64 ευρώ. 

16. 16416520 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Μαλιακούκι, ποσό: 101,68 

ευρώ. 

17. 16416959 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Τρεχαντιέρα, ποσό: 269,08 

ευρώ. 

18. 16416953 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Σπηλιαζέζα, ποσό: 97,96 ευρώ. 

19. 16417082 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Βρωμοπούσι, ποσό: 97,96 

ευρώ. 

20. 16416480 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Βγιέθι, ποσό: 97,96 ευρώ. 

21. 16417004 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Δροσιά, ποσό: 238,08 ευρώ. 

22. 16416523 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Πόρτο Εννέα, ποσό: 138,88 

ευρώ. 

23. 16416313 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Σπηλιαζέζα, ποσό: 137,64 

ευρώ. 
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24. 16416315 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Παλαιοκαμάριζα, ποσό: 100,44 

ευρώ. 

25. 16416314 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Πλάκα, ποσό: 100,44 ευρώ. 

26. 16415907 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Τουρκολίμανο, ποσό: 138,88 

ευρώ. 

27. 16416952 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Τρεχαντιέρα, ποσό: 452,32 

ευρώ. 

28. 16416151 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Αυλίζα, ποσό: 100,44 ευρώ. 

29. 16416476 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Λεμπρό, ποσό: 171,12 ευρώ. 

30. 16416148 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Σκάλεζα, ποσό: 101,68 ευρώ. 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβληθούν υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής 

των έργων. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.966,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: 

«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» οικονομικού έτους 

2019 και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Την αριθμ. πρωτ:3025/26.02.2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 

& Συγκοινωνιών  και τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.966,20 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Κερατέας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

Β.  Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, με βαθμό Γ’, 

για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 

12η Ιουνίου 2019. 

Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & 

Κοινοτήτων». 
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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 3.564,47 ευρώ για την 

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 47/2019 

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 «έκδοσης 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 3.564,47 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 3033/26.02.2019 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού 

ποσού 3.564,47 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά τις εξής παροχές: 

31. 16416168 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Χάρακα, ποσό: 274,04 

ευρώ. 

32. 16417449 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8KVA στην περιοχή Μπουζαλάδες, 

ποσό: 336,75 ευρώ. 

33. 16416513 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Βρωμοπούσι, ποσό: 101,68 

ευρώ. 

34. 16416805 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Ντάρδεζα, ποσό: 331,08 ευρώ. 

35. 16416514 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Βρωμοπούσι, ποσό: 240,56 

ευρώ. 

36. 16415916 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Διψέλιζα, ποσό: 199,64 ευρώ. 

37. 16415914 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Πόρτο Εννέα, ποσό: 100,44 

ευρώ. 

38. 16415911 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Ρουτζέρι, ποσό: 137,64 ευρώ. 

39. 16416079 (ΛΑΥΡΙΟ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου, ποσό: 

1.604,56 ευρώ. 

40. 16415912 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Τσονίμα, ποσό: 137,64 ευρώ. 

41. 16416166 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περοχή Καπό, ποσό: 100,44 ευρώ. 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβληθούν υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής 

των έργων. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 1.959,91 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: 

«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και ποσού 1.604,56 

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής» οικονομικού έτους 2019 και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο 

στο όνομα του οποίου θα εκδοθούν τα χρηματικά εντάλματα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Την αριθμ. πρωτ:3033/26.02.2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 

& Συγκοινωνιών  και τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.959,91 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Κερατέας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019. 

Β. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.604,56 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Λαυρεωτικής» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019. 

Γ.  Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθούν τα 

χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, το Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, με βαθμό 

Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

Δ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 

12η Ιουνίου 2019. 

Ε. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ: 20291/27.12.2019 αγωγή των συμβασιούχων 

εργατών ΙΔΟΧ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)  

Αρ. Απόφ.: 48/2019 

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 «λήψης 

απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ: 20291/27.12.2019 αγωγή των συμβασιούχων εργατών ΙΔΟΧ 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

Στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και με αριθμ. πρωτ: 20291/27.12.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο 

μας η από 24.12.2018 αγωγή των συμβασιούχων εργατών ΙΔΟΧ Βασιλείου Θεοφάνη και λοιπών 8, 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (διαδικασία εργατικών διαφορών), η οποία εκδικάζεται στις 15 

Απριλίου 2019 και με την οποία οι ενάγοντες ζητούν την καταβολή χρηματικών ποσών, λόγω 

κατάργησης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για το χρονικό διάστημα 

από 01.01.2017 έως και 31.12.2018.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010): 

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας 

του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) …….., β) ……., γ) ……., δ) ….., ε) …., στ) …., ζ) ……, η) ……., θ) …….., ι) ……, ια) ……, ιβ) ….., 

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς 

και για την παραίτηση από αυτά».  

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που 

υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

ιε) …... 

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται 

ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης.» 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2, το οποίο προέβλεπε ότι «Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, 

κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την 

άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου», καταργήθηκε 

με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο από 11.01.2019 έγγραφό του εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Έχουν κοινοποιηθεί στο Δήμο, οι εξής αγωγές με τους αντίστοιχους  αριθμούς πρωτοκόλλου, με τις 

οποίες αιτούνται οι ενάγοντες να τους καταβληθούν τα περικοπέντα επιδόματα εορτών και αδείας: 

1) Με αριθ. πρωτ.13980/4-8-2017 αγωγή των μονίμων υπαλλήλων Μ. Μ. κλπ 25 άλλων ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. Αιτούνται 

τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 20/7/2017, ανερχόμενα για δύο 

υπαλλήλους σε 6.006,00 ευρώ, για 15 υπαλλήλους σε  4.719,00 ευρώ, για 9 υπαλλήλους σε 4.290,00 

ευρώ (και επικουρικώς από 2.750,00 στον καθένα)  

2) Με αριθ. πρωτ. 21663/23-11-2017 αγωγή των μονίμων υπαλλήλων Ε. Α. κλπ 49 άλλων ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2013 έως και 2016, ανερχόμενα για 46 

υπαλλήλους σε 5.000,00 ευρώ, για 2 υπαλλήλους σε  3.506,89 ευρώ, 1 σε 3.351,37 ευρώ και 1 σε 

2.639,85 ευρώ,   

3) Με αριθ. πρωτ. 21664/23-11-2017 αγωγή των μονίμων υπαλλήλων Ι. Π. κλπ 22 άλλων ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2013 έως και 2017, ανερχόμενα για 21 
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υπαλλήλους σε 5.000,00 ευρώ, για 1 υπάλληλο (συνταξ.) σε  1969,67 ευρώ και 1 (συνταξ.) σε 

2.660,16 ευρώ,   

4) Με αριθ. πρωτ. 20273/27-12-2018 αγωγή των  συμβασιούχων (οκταμηνιτών) Α. Ν. Δ. κλπ 28 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδικάζεται την 

18/6/2019  και  με την οποίαν αιτούνται να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει σε 25 υπαλλήλους το 

ποσόν των 2.000,00 ευρώ, σε 2 το ποσόν των 1.000,00 ευρώ, σε 1 το ποσόν των 2.500,00 ευρώ και 

σε 1 το ποσόν των 3.000,00 ευρώ και επιπλέον σε 8 το ποσόν των 2.100,00 ευρώ για επίδομα 

ανθυγιεινής εργασίας,  

5) Με αριθ. πρωτ. 20289/27-12-2018 αγωγή των μονίμων υπαλλήλων  Σ. Ζ. κλπ 36 άλλων ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2017 έως και 2018, ανερχόμενα για 3 

υπαλλήλους σε 4.368,00 ευρώ, για 2 υπαλλήλους σε 4.148,00, για 3 υπαλλήλους σε 3.432,00, για 6 

υπαλλήλους σε 3.120,00 ευρώ, για 14 υπαλλήλους σε 2.145,00 ευρώ, για 9 υπαλλήλους  σε  1950,00 

ευρώ.    

6) Με αριθ. πρωτ. 20292/27-12-2018 αγωγή των υπαλλήλων  ΙΔΑΧ Θ. Γ. κλπ 35 ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδικάζεται την 13/5/2019. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2017 έως και 2018, ανερχόμενα για 2 

υπαλλήλους σε 3.630,00 ευρώ, για 1 υπάλληλο σε 4.148,00, για 2 υπαλλήλους σε 3.432,00, για 1 

υπάλληλο σε 2.675,40 ευρώ, για 18 υπαλλήλους σε 3.003,00 ευρώ, για 11 υπαλλήλους σε 2.992,50 

ευρώ , για 1 υπάλληλο  σε  1710,00 ευρώ.    

7) Mε αριθ. πρωτ. 20291/27-12-2018  αγωγή των συμβασιούχων εργατών  ΙΔΟΧ Β. Θ. κλπ 8 ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδικάζεται την 15/4/2019. 

Αιτούνται τα επιδόματα για το χρονικό διάστημα από 2017 έως και 2018, ανερχόμενα  για όλους σε 

3.420,00 ευρώ  και επικουρικώς 2.000,00 ευρώ για όλους.  

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Περί της καταργήσεως των επιδομάτων εορτών και αδείας, δυνάμει του 

Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016», που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του Ν. 4046/2012 και της αιτιολογικής 

έκθεσης αυτού 

Με Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής κρίσης» (Α' 40), περικόπηκαν κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) και με 

αναδρομική ισχύ από 01.01.2010 τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, 

καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική 

διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) κλπ., ενώ μειώθηκαν κατά 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. 
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Ακολούθως, με το Ν. 3845/2010 (Α' 65 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 

ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», 

μειώθηκαν περαιτέρω κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) οι αποδοχές των υπηρετούντων, με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ τα επιδόματα εορτών 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας καθορίσθηκαν ως εξής: α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 

σε πεντακόσια (500) ευρώ, β) Το επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ, γ) Το 

επίδομα αδείας σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Τα επιδόματα του προηγουμένου εδαφίου 

καταβάλλονται, εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, 

συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων του προηγουμένου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά 

μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή 

των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, 

επιδόματα και αμοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου αυτής καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη 

μείωσή τους. 

Στη συνέχεια, με το άρθρο 16 του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο) τα ανωτέρω επιδόματα 

επανακαθορίσθηκαν στα ίδια ποσά με ισχύ από 01.11.2011. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 16 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 

- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»: «1. Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε 

πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο 

το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2. Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και 

χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 

Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το 

Πάσχα. 3. Το Επίδομα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, 

εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 

Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους. 4. Στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που 

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του. 5. Τα επιδόματα των παραγράφων 1, 2 και 3 

καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των 

επιδομάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 

αυτής, οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, κατά την ημερομηνία καταβολής τους, το 

ύψος αυτό, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με 

ανάλογη μείωση τους». 
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Εν συνεχεία, με την υποπαράγραφο Γ.1 «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (περ. 1) 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του Ν. 4046/2012, 

τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε 

γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με 

ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του 

Δημοσίου, καταργήθηκαν από 01.01.2013. 

Στην εισηγητική έκθεση του παραπάνω νόμου αιτιολογείται η αναγκαιότητα λήψης των μέτρων, τα 

οποία ήταν τα μόνα ικανά και πρόσφορα για τον επιδιωκόμενο σκοπό τηρουμένων και των αρχών 

της ισότητας και αναλογικότητας. 

Ειδικώς, η λήψη των μέτρων των Ν.3845/2010, Ν.4024/2011 και Ν.4093/2012, κρίθηκε αναγκαία 

από τον νομοθέτη εν όψει του ότι, κατά την εκτίμησή του, τα προγενεστέρως θεσπισθέντα με τις 

διατάξεις του Ν.3833/2010 μέτρα απεδείχθησαν ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της δυσμενούς 

οικονομικής καταστάσεως της χώρας, με συνέπεια να καταστεί αναγκαία η προσφυγή στον 

αποφασισθέντα από τα λοιπά, πλην της Ελλάδας, κράτη μέλη της Ευρωζώνης ευρωπαϊκό μηχανισμό 

στήριξης της ελληνικής οικονομίας. 

Με τα δεδομένα αυτά, η θεσπισθείσα με τους Ν.3845/2010 και Ν.4024/2011 περικοπή των 

επιδομάτων εορτών και αδείας και η εν συνεχεία κατάργησή τους με το Ν.4093/2012 αποτελεί 

τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και προωθήσεως 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, το οποίο, συνολικώς εφαρμοζόμενο, 

αποσκοπεί τόσο στην αντιμετώπιση της κατά την εκτίμηση του νομοθέτη άμεσης ανάγκης καλύψεως 

οικονομικών αναγκών της χώρας όσο και στη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής και 

οικονομικής της καταστάσεως, δηλαδή στην εξυπηρέτηση σκοπών, που συνιστούν κατ' αρχήν 

σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελούν, ταυτοχρόνως, και σκοπούς κοινού 

ενδιαφέροντος των κρατών μελών της Ευρωζώνης, εν όψει της καθιερουμένης από τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως υποχρεώσεως δημοσιονομικής πειθαρχίας και διασφαλίσεως της 

σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Τα μέτρα δε αυτά, λόγω της φύσεώς τους, 

συμβάλλουν αμέσως στην περιστολή των δημοσίων δαπανών. 

Εν όψει των ανωτέρω, με τα δεδομένα, που, κατά τον νομοθέτη, συνέτρεχαν κατά τον χρόνο 

θεσπίσεως των επίμαχων μέτρων, τα μέτρα αυτά δεν παρίστανται, κατ' αρχήν, απρόσφορα, και 

μάλιστα προδήλως, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων με αυτά σκοπών, ούτε μπορεί να 

θεωρηθούν ότι δεν ήταν αναγκαία, λαμβανομένου, άλλωστε, υπόψη ότι η εκτίμηση του νομοθέτη 

ως προς τα ληπτέα μέτρα για την αντιμετώπιση της υπ' αυτού διαπιστωθείσης κρίσιμης 

δημοσιονομικής καταστάσεως υπόκειται σε οριακό μόνον δικαστικό έλεγχο. Και τούτο διότι, η 

αρχικώς προβλεπόμενη περικοπή και εν συνεχεία η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας 
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των εργαζομένων αποβλέπει κυρίως, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, μέσω (μεταξύ άλλων) της 

μείωσης του μισθολογικού κόστους στον περιορισμό των δαπανών της γενικής κυβερνήσεως, ο 

οποίος θα συμβάλει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας και στην επίτευξη του 

στόχου της δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Άλλωστε, με τα επίμαχα μέτρα, εξασφαλίζεται, κατ' αρχήν, ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις του, 

κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, συντρέχοντος, εν προκειμένω, γενικού συμφέροντος και την 

ανάγκη προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

ΙΙ. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κρίνει οριστικά και αμετάκλητα εάν οι περικοπές 

των αποδοχών των καθηγητών των ΤΕΙ που έγιναν με το νόμο 4093/2012 -βάσει του μνημονίου- 

είναι συνταγματικές ή όχι, καθώς το ζήτημα παραπέμφθηκε προς οριστική κρίση από αυξημένη 

σύνθεση του ΣΤ1 Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ειδικότερα, το ΣΤ1 Τμήμα του ΣτΕ, με την 

υπ1 αριθμ. 1198/2017 απόφασή του, έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1 

του νόμου 4093/2012 (περίπτωσης 21 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ) που αφορά τις 

μισθολογικές περικοπές του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης. 

Η ανωτέρω απόφαση έκρινε ότι η αντισυνταγματικότητα ανάγεται στην αντίθεση του εν λόγω νόμου 

με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 (ακαδημαϊκή ελευθερία και σχέσεις καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ με 

το κράτος), 25 παρ. 1 (αρχή αναλογικότητας) και 4 παρ. 5 (αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη) του 

Συντάγματος. Τελικά, το ΣΤ' Τμήμα του ΣτΕ, λόγω της σπουδαιότητας των συνταγματικών και 

νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν, παρέπεμψε το θέμα προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του 

ΣτΕ. 

Σχετικά με άλλες όμως κατηγορίες εργαζομένων το Στε και συγκεκριμένα το Α' Τμήμα, έκρινε με τις 

με αρ. 1031/2015 και 1035/2015 αποφάσεις του ότι είναι συνταγματικές και σύμφωνες με την με τη 

διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία οι περικοπές των επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων και Πάσχα 

όπως και του επιδόματος θερινής αδείας των συνταξιούχων κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και 

απέρριψε σχετικές προσφυγές. 

Η νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, μέχρι στιγμής σε επίπεδο Ειρηνοδικείου δεν είναι 

απολύτως σταθερή. Επομένως η απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ως αρμοδίου οργάνου για την 

αντιμετώπιση των ως άνω αγωγών,  πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία που θα 

διασφαλίζουν το συμφέροντα  του δήμου. 

Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως εγκαίρως, να μου χορηγηθεί η άποψη επί των αγωγικών αιτημάτων, 

κατά το συμφέρον, ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες της Υπηρεσίας  και τυχόν μάρτυρα που 

μπορεί να υποστηρίξει την  άποψη του Δήμου. 

Να σημειωθεί προς διευκόλυνση και μόνον, ότι ο Δήμος: 

-εάν αρνηθεί τις απόψεις των εργαζομένων αιτείται την απόρριψη της αγωγής. 
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-εάν συνομολογήσει τις απόψεις τους, επιδεικνύει θετική στάση και επαφίεται στην κρίση του 

δικαστηρίου και 

-εάν αποδεχθεί την αγωγή (κατ’ άρθρο 298 Κωδ.Πολ.Δικ.), οδηγεί τρόπον τινά, το δικαστήριο να 

εκδώσει θετική απόφαση.  

Ειδικώς η Οικονομική Υπηρεσία παρακαλείται να ελέγξει για την ορθότητά τους τα αναγραφόμενα 

και διεκδικούμενα  με τις ανωτέρω αγωγές ποσά.  

Επομένως,  παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει την απαιτούμενη απόφαση για τη στάση 

και παράσταση επί των ως άνω αγωγών.» 

Κατόπιν των 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, 

− την αριθμ. πρωτ: 20291/27.12.2018 αγωγή των Β. Θ. και λοιπών 8 συμβασιούχων εργατών 

ΙΔΟΧ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 

− την από 11.01.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

α) να αρνηθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής τα αιτήματα της από 24.12.2018 αγωγής των Β. Θ. και λοιπών 8 

συμβασιούχων εργατών ΙΔΟΧ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών 

Διαφορών) σχετικά με την καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

σε αυτή.  

β) την εξουσιοδότηση και την παροχή πληρεξουσιότητας στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 

7179), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, προκειμένου να συντάξει υπόμνημα, να προσκομίσει σχετικά 

έγγραφα και να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά τη δικάσιμο της 15ης Απριλίου 

2019 και να καταθέσει προσθήκη-αντίκρουση, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτησης, 

ενεργώντας εν γένει για την υποστήριξη των νομίμων συμφερόντων του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για το έργο ‘’αναβάθμιση αύλειων χώρων Δ.Ε. 

Κερατέας’’ 

Αρ. Απόφ.: 49/2019  

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 «ορισμού 

Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για το έργο ‘’αναβάθμιση αύλειων χώρων Δ.Ε. Κερατέας’’», έθεσε 
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υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 2827/22.02.2019 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1464/28.01.2019 σύμβαση κατασκευής για το έργο με τίτλο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ». 

2. Το διατιθέμενο προσωπικό για τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1559/30.01.2019 απόφαση της Διευθύντριας Τ.Υ. περί Ορισμού Ομάδος 

Επίβλεψης του Έργου 

4. Το άρθρο 151 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

Και Επειδή 

Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί 

Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

επιβλέπων 

Εισηγούμαι 

τη συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για την παραλαβή της αποτύπωσης της μορφής του 

φυσικού εδάφους στην κατασκευή έργου ‘’ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ’’». 

Κατόπιν των 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 151 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ́), ως ισχύουν 

− Το εδάφιο ε  ́της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

− Την αριθμ. πρωτ: 1559/30.01.2019 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

ορίζει Επιτροπή Φυσικού Εδάφους για την παραλαβή της αποτύπωσης της μορφής του φυσικού 

εδάφους στην κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 

τους κάτωθι υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 

1. Αναστασία Μαγγενάκη, Αρχ. Μηχανικό ΠΕ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Λαυρεωτικής 

2. Δημήτριο Πανάγιο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ  

3. Ιωάννη Λιέπουρη, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων, Επιβλέποντα μηχανικό του έργου - Συντονιστή 

της ομάδας επίβλεψης 
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Και αναπληρωτές αυτών: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, Χημ. Μηχανικό ΠΕ 

2. Σταύρο Ζερβουδάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ 

3. Ευάγγελο Λιούμη, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της αριθμ.1903/2019 απόφασης 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.: 50/2019  

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 «άσκησης ή μη 

εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.1903/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 2874/25.02.2019 εισήγηση του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Την 21-02-2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθμ.1903/2019 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμ. πρωτ:2732/21-2-2019), με την οποία έγινε δεκτή, η από 

5/12/16 αγωγή του κου Α. Κ. Α. ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία ζητούσε να του 

καταβληθεί από το Δήμο το συνολικό ποσό των 78.880,00 ευρώ, για επιχωματώσεις κλαδιών, 

ογκωδών αντικειμένων, απορριμμάτων και λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών στο χώρο 

της χωματερής, σε διάφορες χρονικές περιόδους (2011, 2012, 2013, 2014). 

Ο Δήμος πρωτοδίκως είχε αρνηθεί την αγωγή και είχε ισχυρισθεί ότι η πραγματική 

συνεργασία του Δήμου με τον ενάγοντα, απεικονιζόταν στις υπάρχουσες υπογεγραμμένες 

συμβάσεις, τις οποίες είχε ήδη εξοφλήσει και ότι ουδέποτε είχε συνάψει προφορικώς συμβάσεις 

έργου με τον αντίδικο, για τις αναφερόμενες χρονικές περιόδους. 

Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως ο ενάγων προσκόμισε ένορκες βεβαιώσεις των πρώην 

Δημάρχων (κατά τις επίδικες περιόδους) κ.κ. Σταύρου Ιατρού και Κωνσταντίνου Λεβαντή, καθώς και 

του φύλακα της χωματερής κου Χρήστου Πολύζου, οι οποίοι επιβεβαίωσαν απολύτως και κατά 

γράμμα τους αγωγικούς ισχυρισμούς του ενάγοντα – αντιδίκου και κατόπιν αυτών το Δικαστήριο, 

απέρριψε τους ισχυρισμούς μας και έκρινε αποδεδειγμένη την ένδικη αγωγή και εξέδωσε την 

ανωτέρω απόφασή του με την οποία υποχρέωσε το Δήμο στην καταβολή του αιτούμενου ποσού των 

78.880,00 ευρώ, κλπ. 

Επειδή εκ του νόμου υπάρχει προθεσμία ενός (1) μηνός από της κοινοποιήσεως για την 

άσκηση εφέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως, για την οποία πάντως είναι προφανές ότι δεν 

υφίσταται καμία περίπτωση ευδοκιμήσεως και μάλιστα αντιθέτως ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με 

επιπλέον δικαστική δαπάνη, παρακαλώ εγκαίρως να αποφασίσετε σχετικώς, προκειμένου να 

συντάξω και να καταθέσω εμπροθέσμως την έφεση.» 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1903/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την από 05.12.2016 αγωγή του κου Α. Κ. Α. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με αρ. πρωτ: 20546/16.12.2016, 

− την υπ’ αριθμ.1903/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

− το αριθμ. πρωτ: 2874/25.02.2019 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ.1903/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η από 05.12.2016 αγωγή 

του κου Α. Κ. Α. και υποχρεώθηκε ο Δήμος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 78.880,00 

ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και έως την εξόφληση.  

Β. Να καταθέσει ο ενάγων Α. Κ. Α., υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την 

εφάπαξ καταβολή του ποσού των 25.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά την κήρυξη της ως άνω 

απόφασης προσωρινώς εκτελεστής, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα του καταβληθεί από το Δήμο σε 

δόσεις, κατόπιν σύνταξης ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το 

σχετικό συμφωνητικό.  

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών για την 

κατασκευή του έργου ‘’αναβάθμιση αύλειων χώρων Δ.Ε. Κερατέας’’ 

Αρ. Απόφ.: 51/2019  

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 «ορισμού 

Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών για την κατασκευή του έργου 

‘’αναβάθμιση αύλειων χώρων Δ.Ε. Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1464/28.01.2019 σύμβαση κατασκευής για το έργο με τίτλο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 

6. Το άρθρο 159 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
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7. Την αριθμ. πρωτ: 2829/22.02.2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με την οποία έγινε ο ορισμός της Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της 

ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ή θα ενσωματωθούν στην κατασκευή του έργου 

‘’ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ’’ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κοινοποίησε την ανωτέρω απόφαση στην Οικονομική 

Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Το εδάφιο ε  ́της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Τις διατάξεις των άρθρων 151 και 159 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ́), ως ισχύουν 

− Την αριθμ. πρωτ: 2829/22.02.2019 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ:2829/22.02.2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της 

ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ή θα ενσωματωθούν στην κατασκευή του έργου 

‘’ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ’’, αποτελούμενη από τους κάτωθι 

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 

4. Σταύρο Ζερβουδάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, επιβλέποντα μηχανικό του έργου 

5. Ιωάννη Λιέπουρη, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων, επιβλέποντα μηχανικό του έργου 

6. Δημήτριο Πανάγιο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, επιβλέποντα μηχανικό του έργου 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 1Α/2019 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.5/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφ.: 52/2019 

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 «απόδοσης 

λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 1Α/2019 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.5/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 3767/08.03.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.5/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και 

ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
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Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής 

Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 

 Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την 

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 6.000,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου 

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.5/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 3767/08.03.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 1Α/2019, έτσι όπως 

υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα 

οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών 

Ηλεκτρ/κων, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών 

διέλευσης των διοδίων της Αττικής Οδού. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση και παράσταση για λογαριασμό του 

Δήμου Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής 

εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. 

Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός 

προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει», κατά το μέρος που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο 

εφαρμογής της τους ΟΤΑ Α’ βαθμού 

Αρ. Απόφ.: 53/2019  

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση και παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής 

κατά τη συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 
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οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών: 

«Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων 

της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως 

ισχύει», κατά το μέρος που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τους ΟΤΑ Α’ βαθμού», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την έκδοση της αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β'/24-01-2019) απόφασης Αν. 

Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός 

προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει», θίγεται μεταξύ άλλων ο πυρήνας της συνταγματικά 

προβλεπόμενης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ Α’ βαθμού όπως και η ελευθερία 

δράσης τους. 

Με την ως άνω υπουργική απόφαση προβλέπεται η υποχρέωση ανοίγματος λογαριασμού 

ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα την Ελλάδος, η υποχρεωτική μεταφορά των πλεοναζόντων 

ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στον λογαριασμό αυτό και η υποχρέωση των φορέων να 

προβαίνουν σε συναλλαγές μέσω του ανωτέρου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης. Επίσης, 

προβλέπεται η υποχρεωτική απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που κατανέμονται 

στους Ο.Τ.Α. από το κεντρικό κράτος με την μεταφορά τους από το λογαριασμό του Υπουργείου 

Εσωτερικών στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, η έγκριση 

ετήσιου ταμειακού προγραμματισμού των Ο.Τ.Α. από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς 

και η προσαρμογή του ετήσιου ταμειακού προγραμματισμού των Ο.Τ.Α. στον προγραμματισμό των 

καταβολών των μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος, προβλέπεται η επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Ο.Τ.Α. με το αρχικό ή αναθεωρημένο 

χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων. 

Στο από 11.03.2019 έγγραφό του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου αναφέρει τα κατωτέρω: 

     ‘’Ως γνωστόν, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-1-2019) 

απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών 

λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός  των φορέων Γενικής Κυβέρνησης  που υπάγονται 

στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει»   και  από την έναρξη εφαρμογής της  

ανωτέρω Υ.Α. ,  πρόκειται να δεσμευθούν τα ταμειακά  διαθέσιμα  του Δήμου, που διατηρεί στη 

Τράπεζα της Ελλάδος. Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα  της υπόθεσης αυτής, έχει υπαγορεύσει στον Δήμο 

την ανάγκη να στραφεί κατά της υπουργικής αυτής απόφασης  και να επιδιώξει την ακύρωσή της.   

     Προκειμένου λοιπόν ο Δήμος, να στραφεί δικαστικώς  κατά της ως άνω απόφασης  για την 

αναστολή και εν τέλει ακύρωσή της, λαμβανομένου υπ’ όψη και του φόρου εργασίας μου ως μόνου 

δικηγόρου του, πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγορικό  γραφείο  με εξειδίκευση  και εμπειρία, σε 

θέματα  ΟΤΑ, θέματα οικονομικά, δημοσιονομικά, φορολογικά κλπ, προς εξασφάλιση και  

προστασία  των δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του Δήμου και των δημοτών του,   προκειμένου να 
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ασκηθούν  τα απαιτούμενα ένδικα μέσα  και  βοηθήματα ( λ.χ. αίτηση ακύρωσης, αίτηση  αναστολής 

εκτέλεσης της  προσβαλλόμενης Υ.Α. κοκ)’’. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ η Οικονομική 

Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, 

καθώς και για την παραίτηση από αυτά, ενώ σύμφωνα με την παρ. 1 περ. ιε του ιδίου άρθρου 

αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 

Αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα 

δικαστήρια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμός ως πληρεξούσιου 

δικηγόρου για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης και 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) 

απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών, τον κο Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό 

Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.ΔΣΑ 6216, έδρα επί της οδού Μπουμπουλίνας 9-11, Αθήνα, λόγω της 

μεγάλης και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας του, την οποία απέκτησε δια της 

πολυετούς ενασχόλησής του με τα ζητήματα των ΟΤΑ, τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο ως νομικός 

σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και σε θεωρητικό-επιστημονικό επίπεδο ως συγγραφέας του δίτομου 

έργου «Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν.3463/2006» καθώς και του επίσης δίτομου έργου 

«Ερμηνεία Καλλικράτη Ν.3852/2010». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά με την έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου, καθόσον ο Δήμος έχει έννομο συμφέρον να 

προσβάλλει την ως άνω υπουργική απόφαση και τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα 

αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− το άρθρο 80 του Ν. 4549/2018 (105 Α') 

− την υπ' αριθμό οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β'/24-01-2019) Απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Αναθέτει στον Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.ΔΣΑ 

6216 και έδρα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 9-11 στην Αθήνα (Τ.Κ. 106 82), λόγω της μεγάλης 

και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας του, να προβεί στις κάτωθι ενέργειες: 
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κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής 

εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. 

Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός 

προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει», κατά το μέρος που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο 

εφαρμογής της τους ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων 

(Ν.4194/2013, άρθρο 166, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019: 

α) για την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως (κατάθεση, παράσταση, υπόμνημα), ποσό: 1.313,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.628,12 ευρώ. 

β) για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως (κατάθεση, παράσταση, 

υπόμνημα), ποσό: 658,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 815,92 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής αιτήσεων για την  ακύρωση αφενός 

της σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 αίτησης του Δήμου 

Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με αριθμ. 714/2018 απόφασης ΡΑΕ, αφετέρου της 

σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. Ι-249522/116.11.2018 αίτησης του Δήμου Λαυρεωτικής 

για την αναθεώρηση της με αριθμ. 715/2018 απόφασης ΡΑΕ, καθώς και εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση αυτών ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου 

Αρ. Απόφ.: 54/2019  

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής αιτήσεων για την  ακύρωση αφενός της σιωπηρής 

απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 αίτησης του Δήμου Λαυρεωτικής για την 

αναθεώρηση της με αριθμ. 714/2018 απόφασης ΡΑΕ, αφετέρου της σιωπηρής απόρριψης της με 

αριθμ. πρωτ. Ι-249522/116.11.2018 αίτησης του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με 

αριθμ. 715/2018 απόφασης ΡΑΕ, καθώς και εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής κατά τη 

συζήτηση αυτών ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

              Σε εκτέλεση της με αριθμ.242/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής ο προς τούτο εξουσιοδοτηθείς δικηγόρος Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης με ΑΜ ΔΣΑ 7043, 

μέλος της δικηγορικής εταιρείας ‘’Φλογαΐτης – Σιούτη και Συνεργάτες’’ με ΑΜ ΔΣΑ 80517 συνέταξε 

και κατέθεσε ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής  Ενέργειας την με αριθμ. πρωτ. Ι-249522/116.11.2018 
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αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με αριθμ. 715/2018 απόφασης της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, 

του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, 

της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.» και ειδικότερα η τροποποίηση της παραγράφου 

1 του στοιχείου 1 («Δικαιούχος και αντικείμενο άδειας παραγωγής») της ανωτέρω αδείας, ως 

ακολούθως: «Στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», 

όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό 

πάρκο στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος» της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της 

Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής». 

              Σε εκτέλεση της αυτής ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής ο 

ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος συνέταξε και κατέθεσε ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής  

Ενέργειας την με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την 

αναθεώρηση της με αριθμ. 714/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία 

αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-

00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45ΜW στη νησίδα 

«Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», και ειδικότερα η τροποποίηση της παραγράφου 1 του στοιχείου 1 

(«Δικαιούχος και αντικείμενο άδειας παραγωγής») της ανωτέρω άδειας, ως ακολούθως: «Στην 

εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή 

νόμιμα εκπροσωπείται, χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη 

νησίδα «Άγιος Γεώργιος» της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής». 

            Με την άπρακτη παρέλευση τριμήνου από την κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων 

αναθεώρησης τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι 

σιωπηρές αυτές απορρίψεις προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου α΄ του άρθρου 33 του Ν. 4001/2011.  

             Για την ταυτότητα των λόγων που επέβαλαν την έκδοση της με αριθμ. 242/2018 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς με την σιωπηρή απόρριψη των ανωτέρω 

αιτήσεων αναθεώρησης διατηρούνται στο νομικό κόσμο οι με αριθμ. 714/2015 και 715/2015 

αποφάσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι οποίες πλήττουν τα συμφέροντα του 

Δήμου Λαυρεωτικής, κρίνεται απαραίτητη η δικαστική προσβολή των ανωτέρω σιωπηρών 
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απορρίψεων δια της άσκησης αιτήσεων για την ακύρωσή τους ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών. 

              Για το δικαστικό χειρισμό των εν λόγω υποθέσεων απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία, την οποία διαθέτουν οι δικηγόροι Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης με ΑΜ ΔΣΑ 7043 και η δικηγόρος 

Γλυκερία Π. Σιούτη με ΑΜ ΔΣΑ 8698, αμφότεροι  μέλη της δικηγορικής εταιρείας ‘’Φλογαΐτης – 

Σιούτη και Συνεργάτες’’ με ΑΜ ΔΣΑ 80517, καθ’ όσον: 

 α. Η δικηγόρος κα Σιούτη είναι παράλληλα Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Δημοσίου Δικαίου), ιδιότητα την οποία 

έχει και ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, από την ιδιότητά τους δε αυτή τεκμαίρεται 

η επιστημονική επάρκειά τους στα υπό κρίση εξειδικευμένα νομικά ζητήματα. 

β. Ο δικηγόρος κ. Φλογαΐτης είναι Διευθυντής του νομικού περιοδικού «Εφημερίδα Διοικητικού 

Δικαίου», στην Συντακτική Επιτροπή του οποίου συμμετέχει τόσο ο ίδιος όσο και η Καθηγήτρια κα 

Σιούτη. 

γ. Αμφότεροι είναι ιδρυτές του νομικού περιοδικού «Περιβάλλον και Δίκαιο», τόσο δε ο κ. 

Φλογαϊτης, όσο και η Καθηγήτρια κα Σιούτη είναι Διευθυντές και Επιστημονικοί Συνεργάτες του 

ανωτέρω νομικού περιοδικού. 

δ. Αμφότεροι είναι δικηγόροι με πλούσια και σημαντική εμπειρία τόσο στον ενώπιον των 

Διοικητικών Δικαστηρίων όσο και στον εξωδικαστικό χειρισμό νομικών ζητημάτων που άπτονται των 

υπό κρίση υποθέσεων, λόγος για τον οποίο στον ανωτέρω Ομότιμο Καθηγητή είχε ανατεθεί και η 

σύνταξη σχετικών Γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων συναφών με το αντικείμενο των ανωτέρω δικών 

αλλά και η σύνταξη και κατάθεση των με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 και Ι-

249522/116.11.2018 αιτήσεων αναθεώρησης (ενδικοφανών προσφυγών) ενώπιον της ΡΑΕ δυνάμει 

της 242/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Περαιτέρω, οι εν λόγω υποθέσεις έχουν μείζονα σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου, 

στο μέτρο που οι εν λόγω τροποποιητικές αποφάσεις της ΡΑΕ πλήττουν τα συμφέροντα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, καθώς πλέον η νήσος Άγιος Γεώργιος φέρεται ως υπαγόμενη στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Ύδρας και ως εκ τούτου ο Δήμος μας παύει να είναι δικαιούχος του ποσοστού του ειδικού 

τέλους της περ. iii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006, όσον αφορά στους 

αιολικούς σταθμούς, για τους οποίους εκδόθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης οι με αριθμ. πρωτ. 

Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) και Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989) άδειες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επ’ ονόματι της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» 

− την υπ’ αριθμ.242/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

− τη με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση 

της με αριθμ. 714/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

− τη με αριθμ. πρωτ. Ι-249522/116.11.2018 αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση 

της με αριθμ. 715/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Την ανάθεση της σύνταξης και κατάθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για 

λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής αιτήσεων για την  ακύρωση αφενός της σιωπηρής απόρριψης 

της με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 αίτησης του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση 

της με αριθμ. 714/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αφετέρου της σιωπηρής 

απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. Ι-249522/116.11.2018 αίτησης του Δήμου Λαυρεωτικής για την 

αναθεώρηση της με αριθμ. 715/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο δικηγόρο 

Σπυρίδωνα Ι. Φλογαΐτη με ΑΜ ΔΣΑ 7043 ή και στη δικηγόρο Γλυκερία Π. Σιούτη με ΑΜ ΔΣΑ 8698,  

μέλη της δικηγορικής εταιρείας ‘’Φλογαΐτης – Σιούτη και Συνεργάτες’’ με ΑΜ ΔΣΑ 80517.  

Β. Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω δικηγόρους να παραστούν ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου 

από κοινού ή ένας εξ αυτών κατά τη συζήτηση των ανωτέρω αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο που αυτές θα προσδιοριστούν ή σε κάθε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο, καθώς και να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια σχετική με την ως άνω εντολή, 

όπως την κατάθεση υπομνημάτων.   

Γ. Η αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της υπηρεσίας ‘’ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής περιόδου 

2019 – 2020’’ – κατακύρωση αναδόχου 

Αρ. Απόφ.: 55/2019  

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 του 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας 

‘’ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής περιόδου 2019 – 2020’’ – 

κατακύρωσης αναδόχου», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  ότι το θέμα συζητείται 
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με τη μορφή του κατεπείγοντος λόγω λήξης της προηγούμενης σύμβασης την 31η Μαρτίου 2019 και 

προκειμένου να μη μείνουν ανασφάλιστα τα οχήματα του Δήμου. 

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

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

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

ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.30/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του με ημερομηνία 06.02.2019 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

(β) η έγκριση του με ημερομηνία 13.02.2019 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(γ) κατακυρώθηκε ως προσωρινός ανάδοχος της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020», την INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, με έδρα στο 14ο ΧΛΜ. Ε. Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με 

προσφορά ποσού των 20.732,52 ευρώ. 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς 

στις 20 Φεβρουαρίου 2019. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 3161/28.02.2019 έγγραφο του Προέδρου της 

Επιτροπής Διαγωνισμού ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 21 της υπ’ αριθμ.70/2019 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με το αριθμ. πρωτ: 

3783/08.03.2019 διαβιβαστικό έγγραφο απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση το με 

ημερομηνία 8 Μαρτίου 2019 πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020» 

(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)  
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 8 Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 12:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για τη 

Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.3/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωπικό μειοδότη INTERLIFE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ στο συνοπτικό διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 70 (αριθμ. πρωτ: 1289/24.01.2019) απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος. 
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου 

Λαυρεωτικής: 

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος 

3. Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικός, τακτικό μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.70/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 την υπ’ αριθμ. 30/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα 

πρακτικά Νο1 και Νο2, 

 το φάκελο δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από την INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ με αριθμ. πρωτ: 3660/07.03.2019  

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαπίστωσε  ότι ο Οικονομικός 

Φορέας κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης, ήτοι:  

     
Α/ Α Δικαιολογητικό κατακύρωσης 
1.  Ποινικό μητρώο Πρόεδρου και Διευθ. Συμβούλου κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη 

2.  Ποινικό μητρώο Αντιπροέδρου κ. Ευάγγελου Δρυμπέτα 

3.  Ποινικό μητρώο Αναπληρωτή Διευθ. Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Βοτσαρίδη 

4.  Ποινικό μητρώο Μέλους ΔΣ κ. Γεωργίας Βοτσαρίδου  

5.  Ποινικό μητρώο μέλος ΔΣ κ. Αθανασίου Πρόϊου 

6.  Ποινικό μητρώο Μέλους ΔΣ κ. Ροδούλας Τσιότσου 

7.  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη πτωχεύσεως 
8.  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

9.  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση 
παύσης πληρωμών 

10.  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 

11.  Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση 
εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού στην εταιρία 

12.  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – 
εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν. 3588/2007) 

13.  Επιστολή περί χορήγησης πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

14.  Ένορκη βεβαίωση 
15.  Φορολογική ενημερότητα 

16.  Ασφαλιστική ενημερότητα 

17.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ 

18.  Κατάσταση προσωπικού 

19.  Υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστικούς φορείς  
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20.  Πιστοποιητικό από Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

21.  Βεβαίωση από Τράπεζα της Ελλάδος 
22.  ΦΕΚ 4481 της 14/11/1991  (σύστασης) 

23.  ΦΕΚ 7943 της 10/09/2001 (δημοσίευσης κωδικοποιημένου καταστατικού) 

24.  Κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρείας 

25.  Από 05/06/2018 Πρακτικό ΔΣ για τη συγκρότηση σε σώμα  

26.  ΦΕΚ 860 της 04/02/2002 

27.  ΦΕΚ 1618 της 07/03/2006 

28.  ΦΕΚ 13080 της 24/11/2008 

29.  ΦΕΚ 261 της 14/01/2009 

30.  ΦΕΚ 9276 της 05/09/2012 

31.  Ανακοίνωση καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ πρακτικού ΔΣ   

32.  Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, μη 
ανάκλησης αδείας λειτουργίας και τροποποιήσεων 

33.  Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης 
 

  Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα «INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  

 

Κατόπιν των 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, 

− Την αριθμ.2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

40.000,00 ευρώ, 

− Την υπ’ αριθμ.70/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, 

− το με ημερομηνία 06.02.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 13.02.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− Την υπ’ αριθμ. 30/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 3161/28.02.2019  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  
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− Το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα «INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», 

− Το με ημερομηνία 08.03.2019 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

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 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό Φορέα: 

‘‘INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’. 

(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020», την INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, με έδρα στο 14ο ΧΛΜ. Ε. Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΘΕΡΜΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με προσφορά ποσού των 

20.732,52 ευρώ. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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