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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 1 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 20ης ΜΑΙΟΥ 2020 

 
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 20 Μαΐου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 15.05.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

Δημήτριος Λουκάς - Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη,  Σταύρος 

Κρητικός, Αθανάσιος Μακροδημήτρης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Ηλία 

Στουραΐτη), Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : - 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού 794.309,17 ευρώ από την εταιρεία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’’ 

Αρ. Απόφ.: 87/2020 

 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 «διαγραφής 

ποσού 794.309,17 ευρώ από την εταιρεία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’’», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6854/08.05.2020 εισήγηση του Τμήματος 

Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006:  

«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν 

μέρει: 

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών 

φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη 

φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή 

για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο,…» 
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Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων παρακαλούμε για την διαγραφή  συνολικού ποσού  794.309,17 € 

από  τον οφειλέτη «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» το οποίο αφορά ‘Επιστρεφόμενα  ΔΕΗ’  

Δημοτικά Τέλη, ΦΗΧ και ΤΑΠ για τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος 87751398 & 87752250, τα οποία 

βεβαιώθηκαν με τους χρηματικούς καταλόγους 755, 756, 757, 758, 759, & 760/2015 όπως αυτά 

αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, λόγω εξόφλησης τους από την εν λόγω εταιρεία, 

τον Σεπτέμβριο 2018, μέσω της εξόφλησης οφειλών τους στον πάροχο ΔΕΗ και τα οποία 

αποδόθηκαν στο Δήμο στις 30/11/2018 με το γραμμάτιο είσπραξης Α 1041. 

 
30767 755 31-Ιουλ-15 ΔΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 7-87751398-02 

ΑΠΌ 21/10/2012 ΕΩΣ 31/12/2014 
467.258,73 

30767 755 31-Ιουλ-15 ΔΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 87752250-02 
ΑΠΌ 5/12/2012 Εως 31/12/2014 

539,30 

30768 756 31-Ιουλ-15 ΔΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 7-87751398-02 
ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 26/5/2015 

166.878,18 

30768 756 31-Ιουλ-15 ΔΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 87752250-02 
ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 26/5/2015 

207,50 

30769 757 31-Ιουλ-15 ΦΗΧ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 7-87751398-
02 ΑΠΌ 21/10/2012 ΕΩΣ 31/12/2014 

105.139,44 

30769 757 31-Ιουλ-15 ΦΗΧ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΕΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 87752250-02 
ΑΠΌ 5/12/2012 Εως 31/12/2014 

77,91 

30770 758 31-Ιουλ-15 ΦΗΧ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 7-87751398-
02 ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 26/5/2015 

37.549,85 

30770 758 31-Ιουλ-15 ΦΗΧ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 87752250-02 
ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 26/5/2015 

29,99 

30771 759 31-Ιουλ-15 ΤΑΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 7-87751398-
02 ΑΠΌ 21/10/2012 ΕΩΣ 31/12/2014 

12.218,04 

30771 759 31-Ιουλ-15 ΤΑΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 87752250-02 
ΑΠΌ 5/12/2012 ΕΩΣ 31/12/2014 

33,68 

30772 760 31-Ιουλ-15 ΤΑΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 7-87751398-
02 ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 26/5/2015 

4.363,60 

30772 760 31-Ιουλ-15 ΤΑΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΑΡ ΠΑΡ 87752250-02 
ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 26/5/2015 

12,95 

ΣΥΝΟΛΟ 794.309,17 

 
Σύντομο ιστορικό: 
• Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

α) με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. Εισερχόμ Δήμου 12249/16-6-2015 γνωστοποίησε στον Δήμο ότι οφείλει 

μέσω της ΔΕΗ στον Δήμο συνολικά το ποσό των 769.999,67€ από Δημοτικά Τέλη, ΦΗΧ και ΤΑΠ. 
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β) με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. Εισερχόμ Δήμου 13061/26-6-2015 αιτείται την ρύθμιση της οφειλής 

σύμφωνα με το Ν.4321/2015 

• Ο Δήμος προκειμένου να επιβεβαιώσει την οφειλή, με το αρίθμ. Πρωτ: 12507/18-6-2015 

αιτείται στον πάροχο ΔΕΗ, ενημέρωση σχετικά με τα ποσά που οφείλονταν από απλήρωτους 

λογαριασμούς της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και αφορούσαν Δημοτικά Τέλη, 

Δημοτικό Φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. 

• Ο Πάροχος (ΔΕΗ) με το αρίθμ. Πρωτ: 1616/25-6-2015 έγγραφό του ενημερώνει τον Δήμο ότι 

τα ποσά των Δημοτικών τελών που όφειλε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, από 

απλήρωτους λογαριασμούς, ανέρχεται στο ποσό των  793.407,84 € για την παροχή 87751398 και 

901,33 € για την παροχή 87752250. 

Στη συνέχεια ο Δήμος παρασυρόμενος από το αίτημα της εταιρείας για διακανονισμό της οφειλής,  

εσφαλμένα,  βεβαιώνει ταμειακά  τα ανωτέρω ποσά ως επιστρεφόμενα τέλη, διότι βεβαίωση 

ποσών ως ανείσπρακτα βεβαιώνονται όταν έχει προκύψει διακοπή της παροχής, μετά από 

αίτηση-καταγγελία της σύμβασης  και αφού  ο πάροχος αποστείλει  στο Δήμο τα ποσά ως τελικώς 

ανείσπρακτα. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, α) η εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ δεν αιτήθηκε την 

διακοπή-καταγγελία της σύμβασής της με τον πάροχο (ΔΕΗ) και β) το έγγραφο με το οποίο ο πάροχος 

ενημερώνει το Δήμο για τις οφειλές δεν αποτελεί έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται  ότι οι οφειλές 

έχουν καταστεί τελικώς ανείσπρακτες μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ και άρα επιστρεφόμενα προς το 

Δήμο για είσπραξη. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για την διαγραφή 

συνολικού ποσού 794.309,17 € από  τον οφειλέτη ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’’». 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Τις διατάξεις του άρθρου 174, παρ.1, εδ.δ’  του Ν.3463/2006  

− Την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη 

− Το υπ’ αριθμ. Α-1041/2018 γραμμάτιο είσπραξης 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ. (εισερχόμενο) 12249/16-6-2015 έγγραφο της εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’’ 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ. (εισερχόμενο) 13061/26-6-2015 έγγραφο της εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’’ 

− Το αριθμ. πρωτ: 12507/18-6-2015 έγγραφο του Δήμου προς την ΔΕΗ 

− Το αριθμ. πρωτ: 1616/25-6-2015 έγγραφο της ΔΕΗ 
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− Την αριθμ. πρωτ: 6854/08.05.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων 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  

τη διαγραφή συνολικού ποσού 794.309,17 € από  τον οφειλέτη ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’’, τα οποία βεβαιώθηκαν με τους χρηματικούς καταλόγους 755, 756, 757, 758, 759, & 

760/2015, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 11Α/2020 που εκδόθηκε 

με την υπ’ αριθμ.30/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 88/2020 

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 11Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.30/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7082/13.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.30/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με 

τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020, για 

την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής 

μέσω ΕΛΤΑ. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος η 

υπάλληλος του Δήμου, Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1.   

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.  

Η υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 136,01 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 363,99 ευρώ 

επεστράφη με το αριθμ.Π2/28.04.2020 γραμμάτιο είσπραξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή της 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− 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.30/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
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− την αριθμ. πρωτ: 7082/13.05.2020 εισήγηση 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. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 11Α/2020, 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 την υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Φωτεινή Δελαβέκουρα, από υπόλογο του 

ποσού που της είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 28Α/2020 που εκδόθηκε 

με την υπ’ αριθμ.44/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 89/2020 

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 28Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.44/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7083/13.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.44/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.886,00 ευρώ, για την κάλυψη της 

δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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 το ποσό των 2.802,50 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 83,50 ευρώ 

επεστράφη με το αριθμ.Π1/23.04.2020 γραμμάτιο είσπραξης. 

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− 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.44/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 7083/13.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 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. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 28Α/2020, 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, από υπόλογο του 

ποσού που του είχε διατεθεί για τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 27Α/2020 που εκδόθηκε 

με την υπ’ αριθμ.31/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 90/2020 

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 27Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.31/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7084/13.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.31/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 8.690,27  ευρώ, εκ του οποίου: 

ποσό 3.913,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-7321.002 και ποσό 4.777,19 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ 20-7321.003 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’.   

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 8.690,27 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− 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.31/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 7084/13.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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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 27Α/2020, 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, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ 4 Ηλεκτρολόγο - 

Μηχανικό, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 29Α/2020 που εκδόθηκε 

με την υπ’ αριθμ.45/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 91/2020 

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 29Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7107/13.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.45/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος των ΚΑ 

10-6411 και 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, 

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 Λιούμης, ΔΕ29 Οδηγών.   

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 11.000,00 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− 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.45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 7107/13.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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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 29Α/2020, 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, Λιούμη Κωνσταντίνο, ΔΕ29 Οδηγών, από 

υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών διέλευσης διοδίων της 

Αττικής Οδού. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2020 για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ 

Αρ. Απόφ.: 92/2020 

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 ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του 

προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 για την αποστολή 

αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής  την αριθμ. πρωτ: 7115/13.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας μέσω 

ΕΛΤΑ κρίνεται αναγκαία η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 500,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, 

σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34, 37 του από Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959. 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ.5 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α-81 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ποσού 6.000,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 00-6221 του δημοτικού 

προϋπολογισμού έτους 2020.  

Κατόπιν αυτού, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221, καθώς και τον 

ορισμό υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού 

από τον υπόλογο υπάλληλο πρέπει να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού 

εντάλματος προπληρωμής.» 

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: 
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− 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: 7115/13.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− την αριθμ.Α-81/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

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 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 

00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 

2020, για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαυρεωτικής μέσω ΕΛΤΑ. 

Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Θεόδωρο Αδαμόπουλο, ΔΕ 

Διοικητικού.  

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται τρεις (3) μήνες, 

ήτοι 20 Αυγούστου 2020. 

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». 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2020 

Αρ. Απόφ.: 93/2020 

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 «3ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 15.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ. αριθ. 196/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός 

του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος εγκρίθηκε για την νομιμότητά του, 

σύμφωνα με την 2219/22.11.19 απόφαση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 Με τις   υπ’ αριθ. 19/2020 και 34/2020 Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

εγκρίθηκαν η 1η      και η 2η  τροποποίηση   του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020. 

Λαμβάνοντας υπόψιν:  
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•   Τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν ’’Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και 

διοικητικά θέματα των Ο.Τ.Α’’.  

•   Την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής   

παρακαλούμε για την έγκριση της 3ης τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής 

απαιτούμενες   μεταβολές: 

 

 

Α. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 

• Αποδοχή ποσού 5.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής 

σύμφωνα με το υπ.αριθμ.24891/16.4.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με 

έκτακτη επιχορήγηση  για την προστασία των αδέσποτων ζώων. 

 

Β. ΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ  Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                       ΧΡΗΣΗ : 2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
  

3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τακτικός Προϋπολογισμός 
 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0719.002 Τέλη διέλευσης και  χρήσης δικαιωμάτων και  6.000,00 0,00 
 εγγύησης καλής χρήσης εγασιών 
 2 1211.011 Χρηματοδότηση για τη φιλοξενία μεταναστών 40.000,00 0,00 

 3 1211.012 Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την  152.037,00 0,00 
 αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 
 4 1219.002 Επιχορήγηση για την προστασία αδέσποτων  5.000,00 0,00 
 μικρών ζώων 
 5 1322.032 Επιχορήγηση που αφορά την "Επικαιροποίηση  24.800,00 0,00 
 τοπικού σχεδίου διαχείριση στερεών αποβλήτων  
 του Δήμου'' 
 6 1328.012 Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις δομές  74.186,72 0,00 
 υγείας Δήμου Λαυρεωτικής ΕΣΠΑ 
 7 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές  2.000,00 0,00 
 επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 
 8 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών  500,00 0,00 
 ενταλμάτων προπληρωμής 
 304.523,72 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 9 2119.003 Τακτικά έσοδα από τέλη πεζοδρομίων -8.000,00 0,00 

 -8.000,00 
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 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

  
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 10 0,00 10-6261.002 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού καταστήματος Κερατέας 2.000,00 

 11 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 

 12 0,00 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.000,00 

 13 0,00 15-6661.002 Προμήθεια ξυλείας για  ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 14.800,00 

 14 0,00 15-6681.001 Υλικά φαρμακείου 1.728,00 

 15 0,00 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.446,20 

 16 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 50.000,00 

 17 0,00 20-6264.001 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 

 18 0,00 30-6117.014 Υπηρεσία Συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής  24.800,00 
 κατανομής &προτάσεων έργων &δράσεων εξοικ.&  
 αυτοπαραγ.ενεργειας μεσω ΑΠΕ του Δημου 
 19 0,00 30-6261.025 Συντήρηση & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων αναψυκτηρίου  13.800,00 
 κακής θάλασσας 
 20 0,00 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου 8.000,00 

 21 0,00 30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε .Κερατέας 8.000,00 

 22 0,00 30-6262.009 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου 3.000,00 

 23 0,00 30-6262.010 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας 3.000,00 

 24 0,00 30-6262.015 Συντήρηση-Επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας 3.000,00 

 25 0,00 30-6262.018 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ.Τ.Κ.Αγ.Κων/νου 10.000,00 

 26 0,00 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 7.000,00 

 27 0,00 35-6262.002 Συντήρηση και επισκευή  κήπων ενότητας Λαυρίου 5.000,00 

 28 0,00 35-6262.023 Εργασίες ολικής επανασποράς Δημ.γηπέδου Κερατέας 24.800,00 

 29 0,00 35-6414.002 Περισυλλογή λειοτεμαχισμός και απομάκρυνση προϊόντων  148.800,00 
 κλάδευσης και επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών 
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 30 0,00 35-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 

 31 0,00 62-6117.001 Υπηρεσία συμβούλου που αφορά την Επικαιροποίηση τοπικού  24.800,00 
 σχεδίου διαχείριση στερεών αποβλήτων του Δήμου'' 
 32 0,00 10-7133. Έπιπλα σκεύη 17.980,00 
 33 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 

 34 0,00 10-7515. Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252  90.000,00 
 παρ.2 ΚΔΚ) 
 35 0,00 15-7135.008 Προμήθεια υαλοπινάκων 5.000,00 

 36 0,00 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού 7.500,00 

 37 0,00 20-7135.017 Λοιπός εξοπλισμός -ελαστικά-Κοιν.Αγίου Κωνσταντίνου 19.740,80 

 38 0,00 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 10.000,00 

 39 0,00 25-7135.006 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Κερατέας 6.000,00 

 40 0,00 25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου 5.000,00 

 41 0,00 30-7112.002 Αγορά ακινήτου στην Αγ.Τριάδα Σούρεζας απευθείας στην Τ.Κ.  20.000,00 
 Αγ.Κων/νου Δ.Λαυρεωτικής 
 42 0,00 30-7135.012 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λ.π.  3.500,00 
 Δ.Ε.Λαυρίου 
 43 0,00 30-7135.013 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πινακίδων σήμανσης  8.500,00 
 κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας 
 44 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 

 45 0,00 60-7131.001 Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού για στέγαση δομών  24.000,00 
 υγείας Δ.Λαυρεωτικής (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ κ.λ.π.) 
 46 0,00 60-7133.003 Προμήθεια επίπλων και σκευών για στέγαση δομών υγείας  26.186,72 
 Δ.Λαυρεωτικής (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ κ.λ.π.) 
 47 0,00 60-7135.004 Λοιπός εξοπλισμός για στέγαση δομών υγείας Δ.Λαυρεωτικής (ΚΕΠ  24.000,00 
 ΥΓΕΙΑΣ κ.λ.π.) 
 644.381,72 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 48 0,00 00-6122.001 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων -5.000,00 

 49 0,00 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις -1.000,00 

 50 0,00 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών -13.878,00 

 51 0,00 00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπά -23.561,00 
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 52 0,00 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών -1.792,00 

 53 0,00 00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών -1.864,00 
 54 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -33.763,00 

 55 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -30.000,00 

 56 0,00 10-6142.001 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών -2.000,00 

 57 0,00 15-6232.006 Μίσθωμα χώρου για φιλοξενία Π.Β.Β.Μ. -5.000,00 

 58 0,00 20-6117.005 παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου κίνησης -10.000,00 

 59 0,00 20-6117.006 παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρήσης μηχανημάτων έργου -20.000,00 

 60 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  -150.000,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 61 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για   -50.000,00 
 απορρίμματα 
 -347.858,00 

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 296.523,72 296.523,72 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 296.523,72 296.523,72 
  : 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48 
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Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρίτη  αναμόρφωση, αναμένεται 

να ανέλθουν στο ποσό των 53.298.615,85 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2020, ισοσκελίζοντας  με το σύνολο 

των προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει στο ποσό των  27.036,48 ευρώ.» 

Με βάση τα 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: 

− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/19, 

− το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την υπ’ αριθμ. 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών 

− την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) με την 

οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ. πρωτ: 

128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε 

− την υπ’ αριθ. 19/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η  

τροποποίηση   του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την υπ’ αριθ. 34/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η  

τροποποίηση   του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την από 15.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48 

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 0719.002 Τέλη διέλευσης και  χρήσης δικαιωμάτων και  6.000,00 0,00 
 εγγύησης καλής χρήσης εργασιών 
 2 1211.011 Χρηματοδότηση για τη φιλοξενία μεταναστών 40.000,00 0,00 

 3 1211.012 Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την  152.037,00 0,00 
 αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 
 4 1219.002 Επιχορήγηση για την προστασία αδέσποτων  5.000,00 0,00 
 μικρών ζώων 
 5 1322.032 Επιχορήγηση που αφορά την "Επικαιροποίηση  24.800,00 0,00 
 τοπικού σχεδίου διαχείριση στερεών  
 αποβλήτων του Δήμου'' 
 6 1328.012 Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις δομές  74.186,72 0,00 
 υγείας Δήμου Λαυρεωτικής ΕΣΠΑ 
 7 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές  2.000,00 0,00 
 επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 
 8 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους  500,00 0,00 
 χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 
 304.523,72 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 9 2119.003 Τακτικά έσοδα από τέλη πεζοδρομίων -8.000,00 0,00 
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 -8.000,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 10 0,00 10-6261.002 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού καταστήματος Κερατέας 2.000,00 

 11 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 

 12 0,00 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.000,00 

 13 0,00 15-6661.002 Προμήθεια ξυλείας για  ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 14.800,00 

 14 0,00 15-6681.001 Υλικά φαρμακείου 1.728,00 

 15 0,00 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου  1.446,20 
 προσωπικού) 
 16 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 50.000,00 

 17 0,00 20-6264.001 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 

 18 0,00 30-6117.014 Υπηρεσία Συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής  24.800,00 
 κατανομής &προτάσεων έργων &δράσεων εξοικ.&  
 αυτοπαραγ.ενεργειας μεσω ΑΠΕ του Δήμου 
 19 0,00 30-6261.025 Συντήρηση & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων αναψυκτηρίου  13.800,00 
 κακής θάλασσας 
 20 0,00 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου 8.000,00 

 21 0,00 30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε .Κερατέας 8.000,00 

 22 0,00 30-6262.009 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου 3.000,00 

 23 0,00 30-6262.010 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας 3.000,00 

 24 0,00 30-6262.015 Συντήρηση-Επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας 3.000,00 

 25 0,00 30-6262.018 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ.Τ.Κ.Αγ.Κων/νου 10.000,00 

 26 0,00 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 7.000,00 

 27 0,00 35-6262.002 Συντήρηση και επισκευή  κήπων ενότητας Λαυρίου 5.000,00 
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 28 0,00 35-6262.023 Εργασίες ολικής επανασποράς Δημ.γηπέδου Κερατέας 24.800,00 

 29 0,00 35-6414.002 Περισυλλογή λειοτεμαχισμός και απομάκρυνση προϊόντων  148.800,00 
 κλάδευσης και επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών 
 30 0,00 35-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 

 31 0,00 62-6117.001 Υπηρεσία συμβούλου που αφορά την Επικαιροποίηση τοπικού  24.800,00 
 σχεδίου διαχείριση στερεών αποβλήτων του Δήμου'' 
 32 0,00 10-7133. Έπιπλα σκεύη 17.980,00 

 33 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 

 34 0,00 10-7515. Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου  90.000,00 
 252 παρ.2 ΚΔΚ) 
 35 0,00 15-7135.008 Προμήθεια υαλοπινάκων 5.000,00 

 36 0,00 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού 7.500,00 

 37 0,00 20-7135.017 Λοιπός εξοπλισμός -ελαστικά-Κοιν.Αγίου Κωνσταντίνου 19.740,80 

 38 0,00 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 10.000,00 

 39 0,00 25-7135.006 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Κερατέας 6.000,00 

 40 0,00 25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου 5.000,00 

 41 0,00 30-7112.002 Αγορά ακινήτου στην Αγ.Τριάδα Σούρεζας απευθείας στην Τ.Κ.  20.000,00 
 Αγ.Κων/νου Δ.Λαυρεωτικής 
 42 0,00 30-7135.012 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λ.π.  3.500,00 
 Δ.Ε.Λαυρίου 
 43 0,00 30-7135.013 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πινακίδων σήμανσης  8.500,00 
 κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας 
 44 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 

 45 0,00 60-7131.001 Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού για στέγαση  24.000,00 
 δομών υγείας Δ.Λαυρεωτικής (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ κ.λ.π.) 
 46 0,00 60-7133.003 Προμήθεια επίπλων και σκευών για στέγαση δομών υγείας  26.186,72 
 Δ.Λαυρεωτικής (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ κ.λ.π.) 
 47 0,00 60-7135.004 Λοιπός εξοπλισμός για στέγαση δομών υγείας Δ.Λαυρεωτικής  24.000,00 
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 (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ κ.λ.π.) 
 48 0,00 64-7425.001 Ενέργειες &διαδ.μελέτης ωριμ.έργου ανοιχτό κέντρο 24.800,00 

 669.181,72 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 49 0,00 00-6122.001 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων -5.000,00 

 50 0,00 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις -1.000,00 

 51 0,00 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών -13.878,00 

 52 0,00 00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπά -23.561,00 

 53 0,00 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών -1.792,00 

 54 0,00 00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών -1.864,00 

 55 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -33.763,00 

 56 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -30.000,00 

 57 0,00 10-6142.001 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών -2.000,00 

 58 0,00 15-6232.006 Μίσθωμα χώρου για φιλοξενία Π.Β.Β.Μ. -5.000,00 

 59 0,00 20-6117.005 παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου κίνησης -10.000,00 

 60 0,00 20-6117.006 παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρήσης μηχανημάτων έργου -20.000,00 

 61 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  -150.000,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 62 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για   -50.000,00 
 απορρίμματα 
 63 0,00 64-6117.003 Συμβουλ.υπηρ.σχεδιασμού &εφαρμογής ενεργειών προβολής  -24.800,00 
 για το έργο Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου 
 -372.658,00 
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 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 296.523,72 296.523,72 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  27.036,48 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 304.523,72 

  ΕΣΟΔΑ (-) : -8.000,00 

  ΕΞΟΔΑ (+) : 669.181,72 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -372.658,00 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την 3η αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο, στο ποσό 

των 27.036,48 ευρώ. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή μειοψήφησε, καθώς διαφωνεί με την 

ενίσχυση του ΚΑ δαπανών 10-7515 κατά 90.000,00 ευρώ, που αφορά τη σύσταση Αναπτυξιακού 

Οργανισμού των Δήμων Καρύστου, Λαυρίου, Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου και τη συμμετοχή 

του Δήμου Λαυρεωτικής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, καθώς τέτοιου είδους συμπράξεις 

αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου και δεν προσφέρουν κανένα όφελος 

στη λειτουργία του. Επιπλέον, επιφυλάσσεται για οποιεσδήποτε περαιτέρω αλλαγές μπορεί να 

γίνουν στην αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έως την υποβολή της προς έγκριση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων –εξόδων Α’ τριμήνου 2020 

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 94/2020 

 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 

τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων –εξόδων Α’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα:  

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/19.05.2020 έγγραφό της υπέβαλλε στην 

Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου έτους 2020 (χρονικό διάστημα 

από 01.01.2020 έως 31.03.2020), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και εισηγείται τα κατωτέρω: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 

4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική 

Επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας 

πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 

2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά 

ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως 

προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, 

την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους 

έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε 
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τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και 

η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου 

και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που 

εμφανίζουν αποκλίσεις,  και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία 

περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν 

απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με 

απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή 

του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της  και η απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  

(ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους 

συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών 

με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-

έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας. 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική Επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, 

όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και 

τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 1ουτριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή 

αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 

2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  

3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 
0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

7.840.220,14 1.013.425,10 12,93% 1.008.150,40 
 

12,86% 99,48% 

 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων- 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

58.513,96 12.931,37 22,10% 8.062,89 13,78% 62,35% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 50.451,07ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από 

μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ,από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα 

εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
 
 Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο κάθε 
έτους. 

 
03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 
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3.359.175,33 235.346,09 7,00% 235.346,09        7,00% 100% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 3.123.829,24 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από 

τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 
04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

671.095,26 38.511,86 5,74% 38.105,64 5,68% 98,95% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 632.583,40 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 

632.989,62 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου ταφής, 

τέλους ανακομιδής, χρήσης οστεοφυλακίων, έσοδα από εκμ/ση χώρων για γυρίσματα διαφημ. κ.λ.π.,  έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας, από τέλη διαμονής 

παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, 

από την εκμίσθωση χώρου παραλίας της Κακής Θάλασσας, από τέλη διαφήμισης, από τέλη αδειών οικοδομών, για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  

εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.031.109,83 59.172,74 5,74% 59.172,74            5,74 % 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 971.937,09 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από 

Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και εισφορές λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 

06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ Ποσοστό μεταξύ 
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Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.624.819,04 656.204,76 25,00% 656.204,76 25,00% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό του 1.968.614,28 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται η επιχορήγηση 

από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η οποία εισπράττεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

07.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

85.506,72    11.258,28 13,17% 11.258,28 13,17% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 74.248,44 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από 

παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παράβολα για άδεια μουσικών οργάνων, έσοδα από τέλη διέλευσης και χρήσης 

δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών και έσοδα από μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων ,τα οποία εισπράττονται  σταδιακά κατά τη διάρκεια 

του έτους. 

 
 
1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

28.073.496,22 155.122,65 0,55% 154.067,65 0,55% 99,32% 
 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 
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15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ 

οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων. 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.424.364,05 85.630,00 35,32% 85.630,00 3,53% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 2.338.734,05 ευρώ. Σε αυτή 

την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται χρηματοδότηση για τη λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης τους, 

για τη φιλοξενία μεταναστών, για την κάλυψη των αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19, επιχορήγηση για πυροπροστασία, χρηματοδότηση ¨Παροχής 

Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής, επιχορήγηση για εξόφληση  ληξιπρόθεσμων δικαστικών αποφάσεων, επιχορήγηση από το πρόγραμμα Europe for citizens και από το 

WiFI4U. 

 
13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

25.221.992,37 32.967,90 0,13% 32.967,90 0,13% 100,00% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις και έργα, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά : 

1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ . 

2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 70.650,00 ευρώ. 

3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ. 
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4. Για την κατασκευή γηπέδου 5x5 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 100,000,00 ευρώ. 

5. Για την αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ  ΜΠΙΑ» μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.800.000,00 ευρώ. 

6. Για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 2.210.000,00 ευρώ. 

7. Για την οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής  μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 776.289,11 ευρώ. 

8. Για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 780.000,00 ευρώ. 

9. Για τις εργασίες προστασίας φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ. 

10.Για την κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 390.000,00 ευρώ. 

11. Για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 799.800,00 ευρώ. 

12. Για την ενεργειακή αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου μέσω προγραμματικής 

σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του  1.500.000,00 ευρώ. 

13. Για την κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 

22.326,11 ευρώ. 

14. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ.Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 

75.026,13 ευρώ. 

15. Για την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του  Δημοτικού 

Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 433.577,41 ευρώ. 

16. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ.Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 

75.026,13 ευρώ. 

17. Για την αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ¨ΡΑΦΙΑ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 450.000,00 ευρώ.  

18. Για την κατασκευή εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για παιδιά άνω των 14 ετών χρονών έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 

1.000.000,00 ευρώ.  

19.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 130.000,00 

ευρώ . 
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20. Για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 34.695,10 ευρώ. 

21. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 

175.000,00 ευρώ. 

22. Για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  και λοιπές δράσεις από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 

117.100,00 ευρώ. 

23. Για τη χρηματοδότηση Προγράμματος Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 24.347,93 

ευρώ. 

24. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών  από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό 

των 203.000,00 ευρώ. 

25. Για την Προμήθεια απορριμματοφόρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 150.000,00 ευρώ. 

26. Χρηματοδότηση για «Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» 2018ΣΕ15510028 έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 239.999,52 ευρώ. 

27. Για τη χρηματοδότηση ¨Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου¨ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 

275.306,00 ευρώ. 

28. Για την ανάδειξη και αξιοποίηση του Πολιτιστικού Κέντρου Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.060.780,79 ευρώ. 

29. Για την ανάδειξη και αξιοποίηση Κτιρίου Φιλόμουσων ως Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.113.619,21 ευρώ. 

30. Για την Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής Β’ κατοικίας Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα στο Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 

880.000,00 ευρώ. 

31. Για την Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας Πανόραμα-Αγία Μαρίνα-Τουρκολίμανο (πρώην Δ. Κερατέας ) Δήμου Λαυρεωτικής 

έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 485.698,81 ευρώ. 

32. Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο» Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το 

ποσό του 1.150.000,00 ευρώ. 

33. Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Πόρτο Εννέα» Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  

300.000,00 ευρώ. 
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34. Για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CIRC for BIO έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 32.967,90 ευρώ. 

35. Για  την Ανάπλαση Λ.Αθηνών –Σουνίου κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  5.200.000,00 ευρώ. 

36. Για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 285.200,00  ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το 

τέλος του Δ΄ τριμήνου το ποσό των 142.600,00 ευρώ. 

37. Για Κτηματογραφική αποτύπωση – Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας – Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων- Περιβαλλοντική Μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση  

περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι » Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  530.000,00 ευρώ. 

38. Για την επέκταση- αναβάθμιση υποδομών στις δομές υγείας Δήμου Λαυρεωτικής ΕΣΠΑ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 74.400,00 ευρώ. 

39. Για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 1.498.960,25 ευρώ. 

40. Για τις συμπληρωματικές εγκαταστάσεις στο Αθλητικό Κέντρο Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 600.000,00 ευρώ. 

                 

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

221.000,00 32.624,07 14,76% 32.294,07 14,61% 98,99% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 188.375,93 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 

ποσό των 188.705,93 ευρώ Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από 

πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές βάσει ειδικών διατάξεων. 

 
16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

191.139,80 3.155,68 1,65% 3.155,68           1,65% 100% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 187.984,12. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες 

πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω 

κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.869.265,58 843.679,86 45,12% 842.842,13 45,08% 99,90% 
 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.853.265,58 832.876,70 44,94% 832.170,75 44,90% 99,92% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.020.388,88 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 

1.021.094,83 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από 

τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τέλη ακίνητης περιουσίας, από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών, από φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, από τέλη στάθμευσης αυτοκινήτων, πεζοδρομίων, από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από δικαιώματα εμποροπανηγύρεων τα οποία 

εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις 

αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη ηλεκτροδοτούμενα, πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί 

εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους.  

 
22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 
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16.500,00 10.803,16 65,47% 10.671,38 64,68% 98,78% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 5.696,84 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 

5.828,62 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από 

λοιπά πρόστιμα και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.  

 
3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

10.601.090,00 9.725.196,99 91,74% 85.836,20 0,81% 0,88% 
 
Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως: 

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-31.03.2020 

Κ.Α.  Περιγραφή 
 Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.187.437,28 5.181.388,10 15.630,52 
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.711.027,78                 1.711.027,78                  23.049,53 
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 78.976,25 78.976,25 1.293,26 
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 141.376,25 140.584,92 1.132,38 
3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00 
 και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος 
3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 223.255,86 223.255,86 360,77 
3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 102.884,15 102.884,15 366,91 
3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 4.998,64 4.998,64 0,00 
3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 1.993,73 1.993,73 10,40 
3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.133,30 5.133,30 0,00 
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3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 4.501,37                        4.501,37                             0,00 
3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 560,00 560,00 0,00 
3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 1.983,33 1.983,33 0,00 
3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 350,00 350,00 0,00 
3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 390,00 390,00 0,00 
3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο 2.356,66 2.356,66 0,00 
3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 117.121,24 117.121,24 3.014,32 
3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 912.998,44 912.998,44 2.023,54 
3219.003 Λοιπά έσοδα       73.688,79                       73.488,79                  13.946,64 
3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 88.795,75 88.435,75 1.581,56 
3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00 
3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων                                                                                         136.900,30                    136.436,59                    7.803,24 
3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 130.296,30 130.036,30 10.810,84 
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 4.655,67 4.655,67 126,64 
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας          547,31                         547,31                        547,31 
3219.011          Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα                                                                                            352,66                           352,66                          17,66 
3219.012           Καταβολή ΦΠΑ                                           155.724,77                   155.724,77                    3.173,41 
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                              300.741,90       300.973, 11                       947,27 
                                9.733.090,00                  9.725.196,99                  85.836,20 
 
Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση φορολογικής 

ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.  

Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511 της αντίστοιχης 

υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 

 
4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.455.766,64 453.412,98 18,46% 453.412,98 18,46% 100% 
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Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
 

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.851.626,74 401.993,09 21,71% 401.993,09 21,71% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ  προϋπολογισθέντων  και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.449.633,65 ευρώ. Σε 

αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, οι φόροι των αιρετών, οι φόροι των προμηθευτών, οι ασφαλιστικές εισφορές του 

προσωπικού οι κρατήσεις αυτού και λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

 
42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

28.000,00 339,89 1,21% 339,89 1,21% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 27.660,11 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται 

οι επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών. 

 
43.- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

576.139,90 51.080,00 88,66% 51.080,00 88,66% 100,00% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΠ για την  κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.  
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 
 
 6.-ΕΞΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

11.158.324,48 9.968.378,64 89,34% 2.376.202,60      21,30% 2.030.445,32 1.914.275,00 17,16% 80,56% 
 
  Σε  αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων, εργοδοτικές εισφορές, 

δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και  χρεολύσια 

αυτών, μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π. 

 
7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

27.144.945,78 4.657.010,92 17,16% 837.254,98 3,08% 741.696,27 741.696,27 2,73% 88,59% 
                                                                 

71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

2.439.638,89 1.378.038,45 56,49% 789.840,98 32,38% 733.006,00 733.006,00 30,05% 92.80% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου 

ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, υαλοπινάκων , σιδηρών κιγκλιδωμάτων στις παιδικές χαρές  Δ.Ε. Κερατέας ελαστικών,container, πινακίδων σήμανσης, οχημάτων, 

οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169, τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο, προμήθεια υλικών συντήρησης 

αποκατάστασης Φοινικόδασους Λαυρίου. 
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                                                                                                             73.-ΕΡΓΑ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

21.027.339,85 3.111.261,24 14,79% 186,00 0,0009% 8.690,27 8.690,27 0,04% 46.72% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων και οδικού 

δικτύου, εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα. 

 
                                                             74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

3.677.967,04 167.711,23 4,56% 47.228,00 1,28% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή  υπηρεσιών 

συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων. 

 
 8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

14.322.449,94 5.032.624,11 35,14% 3.589.972,85 25,06% 826.985,38 824.935,38 5,76% 22,98% 
                                                                                             

81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 
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Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

3.164.833,13 3.164.833,13 100,00% 3.164.833,13 100,00% 412.908,13 410.858,13 12,98% 12,98% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.  

 
                                                                                                    82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.877.626,74 1.867.790,98 99,48% 425.139,72 22,64% 414.077,25 414.077,25 22,05% 97,40% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών χρηματικών 

ποσών.  

                                                     85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ  
                  ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

9.279.990,07         
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

- τη ΔΥ/19.05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 

κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 7.840.220,14 1.013.425,10 0,129259776 1.008.150,40 0,128587 0,994795 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 58.513,96 12.931,37 0,220996323 8.062,89 0,137794 0,623514 
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 10.000,00 0,00 0 0,00 0 ######## 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.359.175,33 235.346,09 0,070060675 235.346,09 0,070061 1 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 671.095,26 38.511,86 0,057386577 38.105,64 0,056781 0,989452 
5 Φόροι και εισφορές 1.031.109,83 59.172,74 0,057387427 59.172,74 0,057387 1 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2.624.819,04 656.204,76 0,25 656.204,76 0,25 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 85.506,72 11.258,28 0,131665441 11.258,28 0,131665 1 
1 Εκτακτα έσοδα 28.073.496,22 154.377,65 0,005499053 154.047,65 0,005487 0,997862 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 15.000,00 0,00 0 0,00 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.424.364,05 85.630,00 0,035320603 85.630,00 0,035321 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 25.221.992,37 32.967,90 0,001307109 32.967,90 0,001307 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 ######## ######## 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 221.000,00 32.624,07 0,147620226 32.294,07 0,146127 0,989885 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 191.139,80 3.155,68 0,016509801 3.155,68 0,01651 1 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.869.765,58 843.679,86 0,451222265 842.842,13 0,450774 0,999007 
21 Τακτικά έσοδα 1.853.265,58 832.876,70 0,449410332 832.170,75 0,449029 0,999152 
22 Έκτακτα έσοδα 16.500,00 10.803,16 0,65473697 10.671,38 0,64675 0,987802 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 10.601.090,00 9.725.196,99 0,91737708 85.836,20 0,008097 0,008826 
31 Εισπράξεις από δάνεια 868.000,00 0,00 0 0,00 0 ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 9.733.090,00 9.725.196,99 0,999189054 85.836,20 0,008819 0,008826 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.455.766,64 453.412,98 0,184631949 453.412,98 0,184632 1 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.851.626,74 401.993,09 0,21710266 401.993,09 0,217103 1 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 28.000,00 339,89 0,012138929 339,89 0,012139 1 
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 576.139,90 51.080,00 0,088659022 51.080,00 0,088659 1 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1.812.418,10 0,00 0 0,00 0 ######## 
  Σύνολα εσόδων 52.652.756,68 12.190.092,58   2.544.289,36     



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 39 από 111 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 11158324,48 9968378,64 0,893358 2376202,6 0,2129534 2030445,32 1914275 0,1715558 0,8056026 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3981782,76 3852132,5 0,967439 943293,24 0,2369022 939583,54 939583,54 0,2359706 0,9960673 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1135737,39 939119,79 0,826881 172708,11 0,1520669 167153,86 167153,86 0,1471765 0,9678402 
62 Παροχές τρίτων 1564081,66 1055937,83 0,675117 284300,62 0,1817684 187961,11 183724,58 0,1174648 0,6462335 
63 Φόροι - τέλη 56100 56100 1 7020,22 0,1251376 7103,72 7103,72 0,126626 1,0118942 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 423175,66 332372,63 0,785425 185665,89 0,4387443 99396,7 25591,9 0,0604758 0,1378385 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 169390,17 169390,17 1 47106 0,2780917 46486,43 46486,43 0,274434 0,9868473 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1272300 1016568,88 0,799001 211404,99 0,1661597 89056,43 50927,44 0,0400279 0,2408999 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2555756,84 2546756,84 0,996479 524703,53 0,2053026 493703,53 493703,53 0,1931731 0,940919 
68 Λοιπά Έξοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
7 Επενδύσεις 27144945,78 4657010,92 0,171561 837254,98 0,0308439 741696,27 741696,27 0,0273235 0,8858667 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2439638,89 1378038,45 0,564853 789840,98 0,3237532 733006 733006 0,3004568 0,9280425 
73 Έργα 21027339,85 3111261,24 0,147963 186 8,846E-06 8690,27 8690,27 0,0004133 46,721882 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 3677967,04 167711,23 0,045599 47228 0,0128408 0 0 0 0 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 14322449,94 5032624,11 0,35138 3589972,85 0,2506535 826985,38 824935,38 0,0575974 0,2297888 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3164833,13 3164833,13 1 3164833,13 1 412908,13 410858,13 0,1298198 0,1298198 
82 Αποδόσεις 1877626,74 1867790,98 0,994762 425139,72 0,226424 414077,25 414077,25 0,2205323 0,9739792 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 9279990,07 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
9 Αποθεματικό 27036,48                 

  Σύνολα δαπανών 52652756,68 19658013,7   6803430,43   3599126,97 3480906,65     
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Μεταβολή %

%1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.926.618,12 11.926.618,12 13.656.493,70 1,15

1. Απαιτήσεις απόφόρους,τελη κλπ 9.716.690,49 9.716.690,49 9.660.062,96 0,99

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό 
Δημόσιο & Δημοσιες επιχ

3. Λοιπές απαιτήσεις 2.209.927,63 2.209.927,63 3.996.430,74 1,81

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.812.694,98 1.812.694,98 877.023,04 0,48

1. Ταμείο 1.823,40 1.823,40 1.831,45

2. Καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας

1.810.871,58 1.810.871,58 875.191,59 0,48

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

53.619,55 53.619,55 0,00 0,00

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 53.619,55 53.619,55

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα #ΔΙΑΙΡ./0!

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού

0,00 0,00 0,00

1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.810.398,16 1.810.398,16 1.785.951,22

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες

1.603.297,52 1.603.297,52 1.603.297,52

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες

207.100,64 207.100,64 182.653,70

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.134.921,77 2.134.921,77 3.555.226,55 1,67

1. Προμηθευτές 1.781.814,01 1.781.814,01 3.295.308,49 1,85

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 175.180,13 175.180,13 163.144,12 0,93

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 121.633,80 121.633,80 58.845,66 0,48

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες & 
μακροπροθεσμες  υποχρεώσεις

56.293,83 56.293,83 37.928,28 0,67

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

715.370,72 715.370,72 468.238,29

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
(πληρωτέα)

715.370,72 715.370,72 468.238,29

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
παθητικού

0,00 0,00 0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

τέλος Προηγούμενου έτους τέλος Προηγούμενου 
τριμήνου

1ο Τρίμηνο 2020
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε να 

εκφράσει τις απόψεις της κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος των κ.κ. Ζ. Καπλανίδη και Σ. Παπαγιάννη 

σχετικά με πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού για το επίδικο θέμα του Τεχνολογικού 

Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου  

Αρ. Απόφ.: 95/2020 

 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 «αποδοχής ή μη 

αιτήματος των κ.κ. Ζ. Καπλανίδη και Σ. Παπαγιάννη σχετικά με πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού 

για το επίδικο θέμα του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

 Στο αριθμ. πρωτ: 16133/04.09.2019 έγγραφό του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου αναφέρει 

τα ακόλουθα: «Επί της από 28.2.2008  αγωγής των Zαχαρία Καπλανίδη, Σοφίας Παπαγιάννη και των 

εταιρειών τους με τους διακριτικούς τίτλους «ZITA CONGRESS AND TRAVEL» και «ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ», 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, της ΔΕΑΛ, του 

Δημητρίου Λουκά (ως δημάρχου), της ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ και του Παναγιώτη Κωττή (ως προέδρου της 

εταιρείας του ΕΜΠ), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία 

απέρριψε την αγωγή ειδικώς ως προς τον Δήμο  και τον Δήμαρχο, λόγω  ελλείψεως δικαιοδοσίας των 

πολιτικών δικαστηρίων.  Κατά της ανωτέρω αποφάσεως έχουν ασκήσει έφεση οι αντίδικοι, η οποία 

εκδικάζεται, μετά από αναβολή, την 26/9/2019 στο Εφετείο Αθηνών (16ο Τμήμα).     

Πάρα ταύτα, προφανώς κατόπιν της απορριπτικής αιτιολογίας του πρωτόδικου δικαστηρίου, οι 

αντίδικοι έχουν  καταθέσει σε βάρος του Δήμου Λαυρεωτικής, νέα αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Αθηνών, η  οποία εκδικάζεται την 4/3/2020 στο 13ο Τριμελές Τμήμα  (αριθ. πρωτ. 14192/2-8-2019 

κοινοποιηθείσα σχετική κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).  Με την  ανωτέρω  νέα αγωγή στο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών  οι  ενάγοντες   ζητούν  να  τους καταβάλει ο Δήμος  για ζημίες, το  

συνολικό ποσό των 729.202,63 ευρώ.» 

 Με την υπ’ αριθμ.161/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η εντολή και 

πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών κο Αλέξιο Κοτσαρίνη του Λάμπρου (ΑΜ/ΔΣΑ 36865), να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής κατά την εκδίκαση της αγωγής της εταιρείας «ΖΙΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε., ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ., ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ» ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών στις 4 Μαρτίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από ματαίωση ή αναβολή. 

 Με την αριθμ. πρωτ: 7132/14.05.2020 επιστολή τους προς το Δήμο Λαυρεωτικής οι κ.κ. 

Ζαχαρίας Καπλανίδης και Σοφία Παπαγιάννη υποβάλλουν αίτημα – πρόταση εξεύρεσης λύσης στο 
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επίδικο θέμα του Τεχνολογικού & Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου. Με την ως άνω επιστολή τους 

προτείνουν το ποσό των 250.000,00 ευρώ. 

 Στην αριθμ. πρωτ: 7146/14.05.2020 γνωμοδότησή του επί της επίδικης διαφοράς, ο 

πληρεξούσιος δικηγόρος αναφέρει τα κατωτέρω: 

«1. Οι ανώνυμες εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», εφεξής αποκαλούμενη ΖΙΤΑ και  «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφεξής αποκαλούμενη ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ, καθώς και οι Ζαχαρίας Καπλανίδης και 

Σοφία Παπαγιάννη άσκησαν κατά  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», 

εφεξής αποκαλούμενη ΕΑΔΙΠ, του Παναγιώτη Κωττή με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Δ.Σ. της 

εταιρείας, του Δήμου Λαυρεωτικής, της ΔΕΑΛ νυν ΔΗΕΚΔΗΛ σε εκκαθάριση και του Δημητρίου Λουκά 

ως Δημάρχου του Δήμου Λαυρεωτικής και νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΑΛ την από 28.02.2008 και με 

ΓΑΚ 47297/2008 και ΑΚΔ 2215/2008 αγωγή τους. Με την αγωγή αυτή και με βάση τις στο ιστορικό 

αυτής αναφερόμενες αιτίες, οι ενάγοντες αιτήθηκαν να υποχρεωθούμε οι ανωτέρω εναγόμενοι να 

καταβάλλουμε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα κάτωθι χρηματικά ποσά: στη ΖΙΤΑ το συνολικό ποσό 

των 2.482.244,03 ευρώ, στη ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ το συνολικό ποσό των 3.684.614,20 ευρώ, στον Ζαχαρία 

Καπλανίδη το συνολικό ποσό του 1.134.405,70 ευρώ και στη Σοφία Παπαγιάννη το συνολικό ποσό του 

1.018.000 ευρώ. 

2. Τα ποσά αυτά στην ανωτέρω αγωγή επιμερίζονται κατά κονδύλια στην ανωτέρω αγωγή 

ως εξής:  

Για τη ΖΙΤΑ:  

Θετική ζημία: δαπάνες 194.402,26 ευρώ και αποδοχές εργαζομένων 287.841,77 ευρώ, ήτοι 

σύνολο θετικής ζημίας 482.244,03 

Ηθική βλάβη: 2.000.000 ευρώ  

Ήτοι συνολικά: 2.482.244,03 ευρώ. 

ΓΙΑ τη ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ 

Θετική ζημία: δαπάνες 40.493,95 ευρώ και αποδοχές εργαζομένων 41.978,30 ευρώ και 

τίμημα ανεκτέλεστων συμβάσεων 12.142,00 ευρώ, ήτοι σύνολο θετικής ζημίας 94.614,25 ευρώ 

Διαφυγόντα κέρδη: 3.090.000 ευρώ 

Ηθική βλάβη: 500.000 ευρώ 

Ήτοι συνολικά: 3.684.614,20 ευρώ 

Για τον ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ 

Θετική ζημία: συνιστάμενη στην οικονομική ζημία από τη λειτουργία της επιχείρησης- 

καφετέριας 92.495,70 ευρώ και στην ολοσχερή απώλεια του μετοχικού κεφαλαίου για τη σύσταση 

της ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ 42.000 ευρώ, ήτοι σύνολο θετικής ζημίας 134.405,70 ευρώ 

Ηθική βλάβη: 1.000.000 ευρώ 
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Ήτοι συνολικά: 1.134.405,70 ευρώ 

Για τη ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

Θετική ζημία συνιστάμενη στην ολοσχερή απώλεια του μετοχικού κεφαλαίου για τη 

σύσταση της ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ 18.000 ευρώ 

Ηθική βλάβη: 1.000.000 ευρώ 

Ήτοι συνολικά: 1.018.000 ευρώ 

3. Η αγωγή κατατέθηκε προς συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της τακτικής διαδικασίας 

του ΚΠολΔ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία μετά από αναβολή και ματαίωση 

εκδικάστηκε τελικώς την 07.05.2015. 

4. Επί της αγωγή εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών με ημερομηνία δημοσίευσης της 05.01.2016, δικάσαν κατά τη τακτική διαδικασία, η οποία 

στο σκεπτικό και το διατακτικό της διέλαβε τα εξής:  

      Α) Ότι οι αξιώσεις των εναγόντων κατά του Δήμου και του Δημάρχου υπάγονται 

στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία είναι αρμόδια στις περιπτώσεις ευθύνης 

του Δημοσίου, των Δήμων και των άλλων ΝΠΔΔ και όχι των πολιτικών και ως εκ τούτου η αγωγή είναι 

απορριπτέα λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας ως προς το Δήμο.  

    Β) Διέταξε περαιτέρω το χωρισμό των σωρευμένων δύο αγωγών της ΖΙΤΑ και της 

ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ κατά της ΕΔΙΠ από τις οποίες η μία ερείδεται στις περί μισθώσεως διατάξεις και η άλλη 

ερείδεται στις περί αδικοπραξιών διατάξεις.  

    Γ) Αποφάνθηκε ότι είναι αναρμόδιο καθ΄ ύλην να εκδικάσει τη βάση της αγωγής 

η οποία θεμελιώνεται στις περί μισθώσεως διατάξεις με την  οποία η ΖΙΤΑ αιτείται να της καταβληθεί  

το  σύνολο της θετικής ζημίας: δαπάνες 194.402,26 ευρώ και αποδοχές εργαζομένων 287.841,77 

ευρώ, ήτοι 482.244,03 και με την οποία η ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ αιτείται να την καταβληθεί το σύνολο της 

θετικής ζημίας και διαφυγόντων κερδών:  Θετική ζημία: δαπάνες 40.493,95 ευρώ και αποδοχές 

εργαζομένων 41.978,30 ευρώ και τίμημα ανεκτέλεστων συμβάσεων 12.142,00 ευρώ, ήτοι σύνολο 

θετικής ζημίας 94.614,25 ευρώ και διαφυγόντα κέρδη 3.090.000 ευρώ και παρέπεμψε την αγωγή 

προς εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προκειμένου να δικαστεί κατά τη 

προσήκουσα ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών.  

Δ) Κατά τα λοιπά και ως προς τη βάση που θεμελιώνεται στις περί αδικοπραξιών 

διατάξεις, η αγωγή απορρίφθηκε. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω απόφαση, 

οι ενάγουσες εταιρείες ΖΙΤΑ και ΨΥΑΧΩΓΕΙΑ κατέθεσαν κλήση προς επαναφορά συζήτησης της 

ανωτέρω αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών 

διαφορών, ως προς τις αξιώσεις και κονδύλια αυτής που η ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου παρέπεμψε προς εκδίκαση στο Μονομελές.  
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6. Ειδικότερα, με την με αριθμό κατάθεσης 49229/1728/2016 κλήση κατά του ΕΔΙΠ, οι 

ενάγουσες εταιρείες αιτήθηκαν να υποχρεωθεί η ΕΔΙΠ να τους καταβάλει τα χρηματικά ποσά: για τη 

ΖΙΤΑ θετική ζημία: δαπάνες 194.402,26 ευρώ και αποδοχές εργαζομένων 287.841,77 ευρώ, ήτοι 

482.244,03 και για τη ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ το σύνολο της θετικής ζημίας και διαφυγόντων κερδών:  Θετική 

ζημία: δαπάνες 40.493,95 ευρώ και αποδοχές εργαζομένων 41.978,30 ευρώ και τίμημα ανεκτέλεστων 

συμβάσεων 12.142,00 ευρώ, ήτοι σύνολο θετικής ζημίας 94.614,25 ευρώ και διαφυγόντα κέρδη 

3.090.000.  

7. Επί της αγωγής, όπως αυτή προσδιορίστηκε με κλήση για συζήτηση, εκδόθηκε η υπ’ 

αριθμ. 178/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία μισθωτικών 

διαφορών) με την οποία για τους λόγους που στο σκεπτικό αυτής αναφέρονται και αναλύονται, η 

αγωγή απορρίφθηκε. 

8. Κατά της υπ’ αριθμ. 178/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, οι ενάγουσες 

εταιρείας άσκησαν την με αριθμούς κατάθεσης 17579/1278/2019 έφεσή τους απευθυνόμενη στο 

Μονομελές Εφετείο Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 

27.10.2020. 

9. Οι ενάγοντες, ως προς το κεφάλαιο της αγωγής που απορρίφθηκε από το Πολυμελές 

Πρωτοδικείο με την υπ΄αριθμ. 8/2016 απόφασή του και ειδικότερα ως προς τη βάση που ερείδεται  

στις  περί αδικοπραξίων διατάξεις ήτοι την αιτούμενη αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης που 

υπέστησαν, άσκησαν την από 14.07.2017 και με αριθμούς κατάθεσης (στο Πρωτοδικείο)  ΓΑΚ 

559326/2017 ΕΑΚ 503586/2017 έφεσή τους η οποία προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 

04.10.2018 οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 26.09.2019 όποτε και οι ενάγοντες 

παραιτήθηκαν του δικογράφου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 295 παρ. 1 ΑΚ 

σύμφωνα με το οποίο: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ. Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής 

έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε.» και 299  ΑΚ σύμφωνα με το οποίο: « 

ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Οι διατάξεις των άρθρων 294-298 εφαρμόζονται και στην ανταγωγή…..τα 

ένδικα μέσα», προκύπτει ότι κατόπιν της ανωτέρω παραίτησης η έφεση των εναγόντων θεωρείται ότι 

δεν ασκήθηκε ποτέ και συνπεώς η υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση έχει ήδη τελεσιδικήσει με τη 

συμπλήρωση δύο ετών (αναδρομικά) από τη δημοσίευσή της την 05.01.2016, ήτοι 05.01.2018. 

10. Αναφορικά με τις αξιώσεις των εναγόντων, για τις οποίες το Πολυμελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών δια της υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφασής του έκρινε ότι αυτές κατά του Δήμου και του Δημάρχου 

υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία είναι αρμόδια στις περιπτώσεις 

ευθύνης του Δημοσίου, των Δήμων και των άλλων ΝΠΔΔ και όχι των πολιτικών και ως εκ τούτου η 

αγωγή είναι απορριπτέα λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας ως προς το Δήμο, οι ενάγοντες άσκησαν 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 

106 ΕισΝΑΚ, η οποία έλαβε αριθμό κατάθεσης ΑΓ6794/28.06.2017, κατά του Δήμου Λαυρεωτικής 
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και η οποία εκδικάζεται την 04.03.2020 και η οποία πλέον έχει αναβληθεί για τη δικάσιμο της 

20.05.2020 

11. Με την αγωγή αυτή, οι ενάγοντες αιτούνται λόγω τελεσθείσας αδικοπραξίας εις βάρος 

τους από το Δήμο, να τους επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής τους βλάβης για τη 

συνολική προσβολή που έχουν υποστεί τα κάτωθι ποσά: 

Για τη ΖΙΤΑ, το ισόποσο της θετικής ζημίας (ως αναλύεται σε αμφότερες τις αγωγές) ήτοι, 

482.183,01 ευρώ. 

Για τη ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ, το ισόποσο της θετικής ζημίας (ως αναλύεται σε αμφότερες τις αγωγές) 

ήτοι 94.613,92 ευρώ. 

Για τον ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ, το ισόποσο της θετικής ζημίας (ως αναλύεται σε αμφότερες τις 

αγωγές) ήτοι 134.405,70 ευρώ. 

Για τη ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, το ισόποσο της θετικής ζημίας (ως αναλύεται σε αμφότερες τις 

αγωγές) ήτοι 18.000,00 ευρώ, 

Ήτοι αιτούμενο γενικά συνολικά ποσό 729.202,63 ευρώ. 

12. Εν όψει της διάθεσης των διάδικων μερών, ήτοι των εναγόντων ΖΙΤΑ, ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ, 

ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ και ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ και του Δήμου Λαυρεωτικής (βλ. σημ. υπ’ αριθμ. 11,12), να καταλήξουν 

σε μία εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μέσω ενός αμοιβαίου συμβιβασμού γεννάται η παρακάτω 

εύλογη απορία: Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει ο συμβιβασμός και ο Δήμος πράξει τα 

προβλεθησομένα στη συμφωνία ενώ ταυτόχρονα μετά την εκδίκαση της έφεσης που άσκησαν οι ΖΙΤΑ, 

ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ, ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ και ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ κατά την ΕΔΙΠ (βλ. σημ. υπ’ αριθμ. 8,9) εκδοθεί 

απόφαση που θα δικαιώνει τις ενάγουσες εταιρείες καταδικάζοντας την ΕΔΙΠ στη καταβολή των 

αιτούμενων κονδυλίων της αγωγής και πράγματι αυτά καταβληθούν, υπάρχει δυνατότητα ή δικαίωμα 

της ΕΔΙΠ να αναζητήσει αναγωγικά τα κονδύλια αυτά από το Δήμο λαμβανομένης υπ’ όψη της 

ταύτισης του ύψους αυτών με συνέπεια το χαρακτηρισμό ως επισφαλής για το συμφέρον του Δήμου 

της συμφωνίας και του συμβιβασμού; Για την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να ληφθούν 

υπ’ όψιν τα ανωτέρω δεδομένα όπως αυτά αναλύθηκαν, η δικαστηριακή εξέλιξη της διαφοράς, η 

αποτύπωση και ο χαρακτηρισμός στα κρινόμενα δικόγραφα των επιμέρους κονδυλίων και η νομική 

βάση στις οποίες κατά περίπτωση ερείδεται η αξίωση. Ειδικότερα, η εκκρεμής αξίωση στο Τριμ. 

Διοικητικό Πρωτ. αφορά χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστησαν οι ενάγοντες, 

ενώ η εκκρεμής αξίωση των εναγόντων κατά της ΕΔΙΠ στο Εφετείο (πολιτικό) αφορά αξίωση 

καταβολής χρηματικών ποσών η οποία εδράζεται στις περί μισθώσεων διατάξεων. Τούτο σημαίνει ότι 

παρά τον αφηρημένο χαρακτήρα της έννοιας της ηθικής βλάβης και την ταύτιση αποκλειστικά του 

ύψους των κονδυλίων, λόγω ακριβώς του ότι τα κονδύλια εδράζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις 

και άρα προκύπτει αδυναμία της ΕΔΙΠ σε μελλοντικό χρόνο να αναζητήσει αναγωγικά τυχόν 

καταβληθησομένα κονδύλια κατόπιν επιταγής εκδοθησομένης δικαστικής απόφασης, δεν καθίσταται 

επισφαλής τυχόν συμβιβασμός και εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. 
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13. Με δεδομένο ότι από άπαντα τα διάδικα μέρη είναι έκδηλη η πρόθεση για επίτευξη 

συμβιβασμού στο ποσό των 250.000 ευρώ (εκκρεμούντος του πλάνου αποπληρωμής), το οποίο 

χαρακτηρίζουν δίκαιο και εύλογο, ότι από το αιτούμενο γενικά συνολικό ποσό των 729.202,63 ευρώ 

η απαίτηση περιορίζεται δραστικά σχεδόν στο 1/3 αυτής, ότι είναι αδύνατη η πρόβλεψη του 

αποτελέσματος της εκκρεμούσας αγωγής στο Τριμ. Διοικητ. Πρωτ. η οποία εκδικάζεται κατόπιν 

αναβολής στις 20.05.2020 και υπάρχει το ενδεχόμενο να επιδικαστεί η απαίτηση με τόκους από την 

ημέρα κοινοποίησης της πρώτης αγωγής, ότι κατόπιν ενημέρωσης από τους πληρεξούσιους 

Δικηγόρους των εναγόντων ο επιμερισμός του ποσού του συμβιβασμού θα επιμεριστεί ως εξής: για 

τη ΖΙΤΑ το ποσό των 152.000 ευρώ, για τον ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ το ποσό των 80.000 ευρώ και για τη 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 18.000 ευρώ (η ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ έχει παραιτηθεί του δικογράφου και του δικαιώματός της), 

ο Δήμος έχει την ασφάλεια και είναι προς το συμφέρον του, μέσω των αρμοδίων οργάνων του, να 

επικυρώσει την συμφωνία αυτή καθώς και το πλάνο αποπληρωμής αυτής. Ταυτόχρονα θα υπάρξει 

παραίτηση των εναγόντων και από το δικόγραφο της αγωγής του και από το δικαίωμά τους, κατά τα 

προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του ΚΔΔ, για τις αξιώσεις απέναντι στο Δήμο Λαυρεωτικής, στο 

πρόσωπο του Δημάρχου Λαυρεωτικής και το ΝΠΔΔ της ΔΗΚΕΔΗΛ υπό εκκαθάριση από την ανωτέρω 

αιτία.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή: «….ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή 

την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το 

αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο…. Για τις περιπτώσεις ιζ', ιη', ιβ' της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται 

ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης…». Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω 

υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ' της 

προηγούμενης παραγράφου. (παρ.2 άρθρο 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.4674/2020). 

 Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της πρότασης των κ.κ. Ζ. 

Καπλανίδη και Σ. Παπαγιάννη για επίτευξη συμβιβασμού στο ποσό των 250.000,00 ευρώ, καθώς το 

όφελος είναι πολύ μεγάλο για το Δήμο και την καταβολή του ποσού αυτού σε δώδεκα (12) δόσεις, εκ 

των οποίων η πρώτη 30.000,00 ευρώ και οι υπόλοιπες έντεκα από 20.000,00 ευρώ, υπό τον όρο ότι 

οι ανωτέρω θα παραιτηθούν από το δικαίωμα του δικογράφου της συγκεκριμένης αγωγής. 

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: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-38522010-%ce%b1%ce%84-87/
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− την αριθμ. πρωτ: 7132/14.05.2020 αίτηση – πρόταση των κ.κ. Ζ. Καπλανίδη, Σ. Παπαγιάννη 

− την αριθμ. πρωτ: 7146/14.05.2020 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του 

Δήμου Λαυρεωτικής και των κ.κ. Ζ. Καπλανίδη και Σ. Παπαγιάννη, με την καταβολή του ποσού των 

250,000 ευρώ, υπό τον όρο ότι οι ανωτέρω θα παραιτηθούν από το δικόγραφο της συγκεκριμένης 

αγωγής  και από το δικαίωμα που ασκήθηκε με αυτήν. 

(β) προτείνει την αποπληρωμή του ποσού των 250.000,00 ευρώ σε δώδεκα (12) δόσεις, εκ των οποίων 

η πρώτη (1η): 30.000,00 ευρώ και οι υπόλοιπες έντεκα (11): 20.000,00 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.2/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα: ‘’προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής’’, προϋπολογισμού δαπάνης 

199.458,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Αρ. Απόφ.: 96/2020 

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

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

αριθμ.2/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: ‘’προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής’’, 

προϋπολογισμού δαπάνης 199.458,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατάρτισης 

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού», 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» 
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− 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 

− 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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 780/20.01.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

με θέμα: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και 

των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής», το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

20REQ006388618 

3. Την υπ’ αριθμ.2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του 

Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 199.458,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24% 

4. Την υπ’ αριθμ.427/2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης για την εκτέλεση της ‘’προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής ’’ (ΑΔΑ: ΩΧΝΟΩΛ1-ΒΝΡ) 

5. Την υπ’ αριθμ.2/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020 (ΑΔΑ: ΨΘ9ΛΩΛ1-ΞΜΚ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.85/2020 
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απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ5ΑΛΩΛ1-ΑΜΤ) 

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

διαγωνισμός αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων 

και ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων, καθώς και ηλεκτρολογικού υλικού, προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού των Δημοτικών Κοινοτήτων 

Λαυρίου, Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που 

εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων 

χώρων, δημοτικών κτιρίων, οδών και πλατειών του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και όπου προκύπτουν 

βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού.  

Η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κρίνεται απαραίτητη ώστε τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου να 

είναι σε θέση να αποκαταστήσουν τις βλάβες και να εγγυηθούν την ασφαλή και ομαλή λειτουργία 

των εγκαταστάσεων.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV: 31681410-0 ‘’ηλεκτρολογικό υλικό’’). 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.458,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%, το οποίο αναλύεται ως: (+ ΦΠΑ 24%: ευρώ = ευρώ). 

Καθαρή αξία: 160.854,00 ευρώ 

ΦΠΑ 24%: 38.604,96 ευρώ 

Συνολική Αξία: 199.458,96 ευρώ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες, από την ανάρτηση του σχετικού 

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του 

προϋπολογισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 20-7131.009 των 

προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και 2021 ως κατωτέρω: 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΛΟ 

20-7131.009 75.875,00 € 123.583,96 € 199.458,96 € 
Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 427/2020 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό 

διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαβιβάζει προς έγκριση την υπ’ αριθμ.2/2020 μελέτη με τίτλο 

«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των 

υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 199.458,96 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και αιτείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας. 

 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: 

− 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), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

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

− Την υπ’ αριθμ.2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

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 υπ’ αριθμ.2/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο:  

«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των 

υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 199.458,96 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

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

ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

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

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL305 

Τηλέφωνο 2292 3 20147 

Φαξ 2292 0 69130 
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Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  nitsa@lavrio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη 

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 Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης Προμήθειας Δήμος Λαυρεωτικής 

 

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., στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

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

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 

1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.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.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 20-7131.009 των 

προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και 2021 ως κατωτέρω: 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2021 
ΣΥΝΟΛΟ 

20-7131.009 75.875,00 € 123.583,96 € 199.458,96 € 

 

mailto:nitsa@lavrio.gr
mailto:nitsa@lavrio.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών 

σωμάτων και ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων, καθώς και ηλεκτρολογικού υλικού, προκειμένου 

να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού και εν γένει των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων, πάρκων-πλατειών, κοινόχρηστών χώρων, κλπ 

των Δημοτικών Κοινοτήτων Λαυρίου, Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του 

Δήμου Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από την ανάρτηση του σχετικού 

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του 

προϋπολογισμού, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  1x10 A ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

2 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  1x16 A ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

3 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  1x20 A ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

4 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  1x25 A ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

5 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  1x32 A ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

6 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  1x40 A ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

7 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  1x50 A ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

8 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  1x63 A ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

9 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  3x16 A ΤΕΜ. 50 17,00 850,00 

10 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  3x20A ΤΕΜ. 50 17,00 850,00 

11 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  3x25 A ΤΕΜ. 50 17,00 850,00 

12 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  3x32 A ΤΕΜ. 50 17,00 850,00 

13 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  3x40 A ΤΕΜ. 50 17,00 850,00 

14 Ασφάλεια  αυτόματη  πίνακα  3x63 A ΤΕΜ. 50 19,00 950,00 

15 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 10Α D 
(κοινή) ΤΕΜ. 20 0,40 8,00 

16 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 16Α D 
(κοινή) ΤΕΜ. 20 0,40 8,00 

17 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 20Α D 
(κοινή)  ΤΕΜ. 20 0,40 8,00 

18 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 25Α D 
(κοινή) ΤΕΜ. 20 0,40 8,00 

19 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 35Α D 
(τύπου ΔΕΗ) ΤΕΜ. 20 0,50 10,00 

20 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 50Α D 
(τύπου ΔΕΗ) ΤΕΜ. 20 0,50 10,00 

21 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 63Α D 
(κοινή) ΤΕΜ. 20 0,50 10,00 
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22 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 10Α NZ  ΤΕΜ. 20 0,40 8,00 

 23 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 16Α NZ  ΤΕΜ. 20 0,40 8,00 

24 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 20Α NZ  ΤΕΜ. 20 0,40 8,00 

25 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 25Α NZ  ΤΕΜ. 20 0,40 8,00 

26 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 35Α NZ  ΤΕΜ. 20 0,50 10,00 

27 Ασφάλεια  τήξεως  πορσελάνης 100Α 
NZ  ΤΕΜ. 20 4,00 80,00 

28 Ασφαλειοθήκη  ΤΕΜ. 100 0,80 80,00 

29 Δεματικά καλωδίων 140mm ΤΕΜ. 1000 0,01 10,00 

30 Δεματικά καλωδίων 200mm ΤΕΜ. 1000 0,02 20,00 

31 Δεματικά καλωδίων 290mm ΤΕΜ. 1000 0,05 50,00 

32 Δεματικά καλωδίων 365mm ΤΕΜ. 1000 0,12 120,00 

33 Διακόπτης   χωνευτός αλλέ - ρετούρ  
μεσαίος  ΤΕΜ. 50 9,00 450,00 

34 Διακόπτης   χωνευτός αλλέ - ρετούρ   ΤΕΜ. 50 6,00 300,00 

35 Διακόπτης  κομιτατέρ  χωνευτός   ΤΕΜ. 50 7,00 350,00 

36 Διακόπτης  εξωτερικός    αλλέ- ρετούρ ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

37 Διακόπτης  εξωτερικός   κομμιτατέρ ΤΕΜ. 10 8,00 80,00 

38 Διακόπτης  ημέρας-  νύχτας  ΤΕΜ. 30 24,00 720,00 

39 Καλώδιο   εύκαμπτο  3x1,5 mm2  Μ. 300 0,70 210,00 

40 Καλώδιο  εύκαμπτο  3x2,5 mm2  Μ. 300 1,10 330,00 

41 Καλώδιο  εύκαμπτο  5x2,5 mm2  Μ. 500 1,10 550,00 

42 Καλώδιο  εύκαμπτο  5x4 mm2  Μ. 500 3,00 1.500,00 

43 Καλώδιο  καουτσούκ  2x1,5 mm2  Μ. 500 0,90 450,00 

44 Καλώδιο  καουτσούκ  3x1,5 mm2  Μ. 500 1,80 900,00 

45 Καλώδιο  καουτσούκ  5x10 mm2  Μ. 500 7,00 3.500,00 

46 Καλώδιο  καουτσούκ  5x16 mm2  Μ. 500 10,00 5.000,00 

47 Καλώδιο  ΝΥΜ  3x1,5 mm2 Μ. 100 0,70 70,00 

48 Καλώδιο  ΝΥΜ  3x2,5 mm2 Μ. 100 1,10 110,00 

49 Καλώδιο  ΝΥΜ  3x4 mm2 Μ. 100 1,30 130,00 

50 Καλώδιο  ΝΥΜ  3x6mm2 Μ. 500 2,20 1.100,00 

51 Καλώδιο  ΝΥΜ  3x10 mm2 + 1,5mm2 Μ. 500 3,80 1.900,00 

52 Καλώδιο  ΝΥΜ  3x16 mm2 Μ. 500 4,80 2.400,00 

53 Καλώδιο  ΝΥΥ  3x1,5 mm2 Μ. 100 0,70 70,00 

54 Καλώδιο  ΝΥΥ  3x2,5 mm2 Μ. 100 1,10 110,00 
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55 Καλώδιο  ΝΥΥ   3x4 mm2 Μ. 300 1,50 450,00 

56 Καλώδιο  ΝΥΥ  3x6 mm2 Μ. 400 2,20 880,00 

57 Καλώδιο  ΝΥΥ  5x1,5 mm2 Μ. 500 1,10 550,00 

58 Καλώδιο  ΝΥΥ 5x2,5 mm2 Μ. 500 1,80 900,00 

59 Καλώδιο  1x2,5mm2  τύπου ΔΕΗ  Μ. 500 1,50 750,00 

60 Κλέμα  10  mm2  ΤΕΜ. 100 1,00 100,00 

61 Κλέμα  16 mm2  ΤΕΜ. 100 1,50 150,00 

62 Κλέμα  35 mm2  ΤΕΜ. 100 1,80 180,00 

63 Κλέμα  πορσελάνης  3x10 mm2 ΤΕΜ. 100 2,80 280,00 

64 Κουτί  εξωτερικό στεγανό  (10Χ15) cm ΤΕΜ. 100 3,00 300,00 

65 Κουτί  εξωτερικό  στεγανό  (15Χ20) cm  ΤΕΜ. 100 6,00 600,00 

66 Κλέμα κυπαρισσάκι 2Χ50 mm2  ΤΕΜ. 50 4,00 200,00 

67 Κλέμα κυπαρισσάκι 2X95 mm2  ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

68 Kωs ακροδέκτες  1,5 mm2 ΤΕΜ. 10 2,00 20,00 

69 Kωs ακροδέκτες  2,5mm 2 ΤΕΜ. 10 3,00 30,00 

70 Kωs ακροδέκτες  4 mm 2 ΤΕΜ. 10 4,00 40,00 

71 Kωs ακροδέκτες  50 mm2  ΤΕΜ. 10 10,00 100,00 

72 Kωs ακροδέκτες  70 mm2  ΤΕΜ. 10 11,00 110,00 

73 Λάμπα  led  13-15W / Ε27  ΤΕΜ. 1000 7,00 7.000,00 

74 Λάμπα  led  30-35W / Ε27  ΤΕΜ. 300 19,00 5.700,00 

75 Λάμπα  led   55-60w / Ε40  ΤΕΜ. 100 40,00 4.000,00 

76 Λάμπα  led   75-80w / Ε40  ΤΕΜ. 100 45,00 4.500,00 

77 Λάμπα  μεταλλικών  αλογονιδίων   80-
125W / E-27  ΤΕΜ. 1.000 22,00 22.000,00 

78 Λάμπα  μεταλλικών  αλογονιδίων  150-
250W / E-40   ΤΕΜ. 500 35,00 17.500,00 

79 Λάμπα  φθορίου  60cm / 18W  ΤΕΜ. 300 2,00 600,00 

80 Μετασχηματιστής ΝΑ/ΗQI  150W ΤΕΜ. 50 18,00 900,00 

81 Μετασχηματιστής ΝΑ/ΗQI  250W ΤΕΜ. 80 22,00 1.760,00 

82 Μετασχηματιστής ΝΑ/ΗQI  400W ΤΕΜ. 90 24,00 2.160,00 

83 Μπάλα  φωτιστικού  Φ25  οπάλ  ΤΕΜ. 50 15,00 750,00 

84 Μπάλα  φωτιστικού  Φ30  οπάλ  ΤΕΜ. 50 20,00 1.000,00 

85 Μπάλα  φωτιστικού  Φ40  οπάλ  ΤΕΜ. 100 30,00 3.000,00 

86 Μπάλα  φωτιστικού  Φ50  οπάλ  ΤΕΜ. 50 45,00 2.250,00 

87 Καρφωτό UPAT 6mm ΤΕΜ. 1000 0,04 40,00 
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88 Καρφωτό UPAT 8mm ΤΕΜ. 1000 0,07 70,00 

89 Καρφωτό UPAT 10mm ΤΕΜ. 1000 0,20 200,00 

90 Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, 
στεγανός, δυο σειρών  ΤΕΜ. 10 40,00 400,00 

91 Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, 
στεγανός, μίας σειράς  ΤΕΜ. 20 25,00 500,00 

92 Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, δυο 
σειρών  ΤΕΜ. 10 35,00 350,00 

93 Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, μίας 
σειράς  ΤΕΜ. 25 20,00 500,00 

94 Πρίζα χωνευτή  με  καπάκι  σούκο    ΤΕΜ. 200 5,00 1.000,00 

95 Πρίζα  σούκο  εξωτερική   ΤΕΜ. 100 5,00 500,00 

96 Πρίζα  σούκο  ράγας  ΤΕΜ. 100 5,00 500,00 

97 Προβολέας  HQI  250W  ΤΕΜ. 30 75,00 2.250,00 

98 Προβολέας  HQI  400W  ΤΕΜ. 40 75,00 3.000,00 

99 Προβολέας  HQI  1000W  ΤΕΜ. 5 200,00 1.000,00 

100 Προβολέας  LED  40W ΤΕΜ. 20 75,00 1.500,00 

101 Προβολέας  LED  60W ΤΕΜ. 20 95,00 1.900,00 

102 Προβολέας  LED  80W ΤΕΜ. 20 146,00 2.920,00 

103 Προβολέας  LED  120W ΤΕΜ. 30 160,00 4.800,00 

104 Προβολέας  ηλιακός LED  20W ΤΕΜ. 10 650,00 6.500,00 

105 Ραγοδιακόπτης  1x63A ΤΕΜ. 50 4,00 200,00 

106 Ραγοδιακόπτης  2x25A ΤΕΜ. 50 4,00 200,00 

107 Ραγοδιακόπτης  2x32A ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 

108 Ραγοδιακόπτης  2x80A ΤΕΜ. 50 7,00 350,00 

109 Ραγοδιακόπτης  3x80A ΤΕΜ. 40 11,00 440,00 

110 Ραγοδιακόπτης  4x25A ΤΕΜ. 40 17,00 680,00 

111 Ραγοδιακόπτης  4x80A ΤΕΜ. 50 19,00 950,00 

112 Ρελέ  διαρροής     2X40A / 30 mΑ ΤΕΜ. 50 35,00 1.750,00 

113 Ρελέ  διαρροής     2X63A / 30 mΑ  ΤΕΜ. 50 40,00 2000,00 

114 Ρελέ  διαρροής     4X40A / 30 mΑ ΤΕΜ. 50 40,00 2.000,00 

115 Ρελέ  διαρροής     4X80A / 30 mΑ ΤΕΜ. 50 90,00 4.500,00 

116 Ρελέ  θερμάνσεως  4x25A ΤΕΜ. 30 19,00 570,00 

117 Ρελέ  θερμάνσεως  4x63Α  ΤΕΜ. 40 35,00 1.400,00 

118 Σήμανση  ασφαλείας  αυτοκόλλητη ΤΕΜ. 100 4,00 400,00 

119 Σωληνάκια σύνδεσμος  ευθείας  
1,5mm2  ΤΕΜ. 100 1,00 100,00 
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120 Σωληνάκια σύνδεσμος  ευθείας  
2,5mm2  ΤΕΜ. 100 1,20 120,00 

121 Σωληνάκια σύνδεσμος  ευθείας  4mm2  ΤΕΜ. 100 2,10 210,00 

122 Σωληνάκια σύνδεσμος  ευθείας  6mm2  ΤΕΜ. 100 2,80 280,00 

123 Σωληνάκια σύνδεσμος  ευθείας 
10mm2  ΤΕΜ. 100 3,70 370,00 

124 Συνδετήρες  παροχών  ΔΕΗ  Νο 2 ΤΕΜ. 100 6,00 600,00 

125 Ταινία  μονωτική  μαύρη  ΤΕΜ. 300 1,00 300,00 

126 Τσέρκι  INOX  ταινία   ΤΕΜ. 60 45,00 2.700,00 

127 Τσέρκι σύνδεσμος  INOX   ΤΕΜ. 300 0,50 150,00 

128 Φις  αρσενικό  σούκο ΤΕΜ. 100 1,50 150,00 

129 Φις  θηλυκό  σούκο  ΤΕΜ. 100 2,00 200,00 

130 Φωτιστικό  δρόμου  LED  120W ΤΕΜ. 10 350,00 3.500,00 

131 Χρονοδιακόπτες ράγας, 16 Α, με 
εφεδρεία ΤΕΜ. 40 35,00 1.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   160.854,00 

ΦΠΑ 24%          38.604,96 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 199.458,96  

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV: 31681410-0 ‘’ηλεκτρολογικό υλικό’’). 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε ομάδες. 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία 

υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Καθώς τα υπό προμήθεια είδη είναι ομοειδή 

προϊόντα, ζητείται η προμήθεια να γίνει από έναν Προμηθευτή, προς εξυπηρέτηση του Δήμου. 

Επιπλέον, επειδή για τις ποσότητες των αναφερόμενων ειδών δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη, 

επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.458,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%: (160.854,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%: 38.604,96 ευρώ = 199.458,96 ευρώ). 

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

αριθμ. 2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Α’), η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

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

βάσει της τιμής. 

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 57 από 111 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

2. του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α/1-4-2019 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-81 Α/28-5-19) ‘’Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις’’ 

3. του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') ‘’Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]’’ 

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

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

5. 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,   

6. 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»,  

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
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απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  

του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 

κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

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

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

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

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

στοιχεία”,  

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

18. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π. 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» 

19. 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.)»,  

20. 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. 

 

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα: 

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 780/20.01.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

με θέμα: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και 

των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής», το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

20REQ006388618 

2. Η υπ’ αριθμ.2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του 

Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 199.458,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24% 
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3. Η υπ’ αριθμ.427/2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης για την εκτέλεση της ‘’προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής ’’ (ΑΔΑ: ΩΧΝΟΩΛ1-ΒΝΡ) 

4. Η υπ’ αριθμ.2/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020 (ΑΔΑ: ΨΘ9ΛΩΛ1-ΞΜΚ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.85/2020 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ5ΑΛΩΛ1-ΑΜΤ) 

5. Η υπ’ αριθμ……./2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.2/2020 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παρούσας 

σύμβασης (ΑΔΑ:  ………..) 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ.1α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.29 του άρθρου 

107 του Ν.4497/2017 & την παρ. 19 του άρθρο 43 του Ν.4605/2019. 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

………. 2020 

Ημέρα ………… 

……….2020 

Ημέρα …………  

ώρα 08:00 

…………. 2020 

Ημέρα ……………  

ώρα 14:30 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

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 αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) 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. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-121-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη της σύμβασης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η αριθμ.2/2020 μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη και η αριθμ.1/2020 μελέτη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό: ……….  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν.4412/2016 σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. 

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.  

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

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

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Α. Η υπ’ αριθμ.2/2020 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Β. Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης) 

Δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Η προσφορά του Αναδόχου 

 

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. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο [Υπουργική 

Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14)].  

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: 

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

 

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).  

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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 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 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. 
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Στην παρούσα διαδικασία τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 

94). 

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι: 

Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

κεκυρωμένων αντιγράφων. 

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν.4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 

δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) 

ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 

διαγωνιζόμενους. 

Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα (σε όποιο σημείο της διαδικασίας κι αν υποβάλλονται), γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 

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

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

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
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του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 

τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

 η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών,  

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

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

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

απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών δίνονται στο παράρτημα Γ. 

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.), 
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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.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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

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

ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά ευρώ και οχτώ λεπτών (3.217,08) ευρώ, το οποίο 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

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

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

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 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 2.2.8, 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) 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
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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 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). 

(Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 

προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 

“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη 

φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ 

αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις). 
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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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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 κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία.  

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

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

και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    περιλαμβάνεται στο ΤΕΥΔ). 

β) 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 
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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 (α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας,  

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

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

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

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

(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 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

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

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

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

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

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

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

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

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

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

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

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

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (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 

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. 

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

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

Ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, 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  
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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  θα πρέπει να έχουν  μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμό της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ και να 

αποδεικνύεται από αποσπάσματα των ισολογισμών του αναδόχου ή από δήλωση περί του ύψους του 

κύκλου εργασιών. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος του προϋπολογισμού της συνολικής 

προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) κατά τη διάρκεια των τριών  (3) τελευταίων ετών (2017-2019) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο 

(2)  συμβάσεις: αντίστοιχης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, ύψους τουλάχιστον 80% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

β) να διαθέτουν  κατάσταση  των  προσφερόμενων  υλικών, στην οποία  θα  αναφέρεται  το 

εργοστάσιο κατασκευής και χώρα προέλευσης. 

γ) να καταθέσουν τεχνικά φυλλάδια (prospectus), από τα οποία θα προκύπτει η συμφωνία με τις να  

καταθέσουν ζητούμενες  τεχνικές  προδιαγραφές 
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δ) να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ)  και  βεβαίωση συμμετοχής σε σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης, 

για τους εισαγωγείς όσων προϊόντων εισάγονται στην Ελλάδα και για τους κατασκευαστές όσων 

προϊόντων κατασκευάζονται στην Ελλάδα (λαμπτήρων, φωτιστικών)  

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

Α) πιστοποιητικό  ποιότητας  παραγωγής   ISO 9001: 2015 ή μεταγενέστερα για τα εργοστάσια 

κατασκευής 

Β ) πιστοποιητικό   ISO 9001: 2015   ή μεταγενέστερο   για τη συμμετέχουσα  εταιρεία  

Γ) πιστοποιητικά ISO 14001: 2015  &  ISO 45001:2018 ή μεταγενέστερα  για τη συμμετέχουσα  εταιρεία  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (αρχικής 

και τυχόν ανανεώσεις). 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς (άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι 

θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 

υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή ο 

οποίος με το κατάλληλο προσωπικό και μέσα, θα αναλάβει την υλοποίηση της σύμφωνα πάντα με 

τους όρους της υπ’ αριθμ 2/2020 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

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 της παραγράφου 

2.2.4  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 επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 
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Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος 

ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

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. 

Επισημαίνεται ότι κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, όσο αφορά το μέρος IV: ‘’κριτήρια επιλογής’’, οι 

Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την ενότητα α «γενική ένδειξη για όλα τα 

κριτήρια επιλογής». 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών ( άρθρο 79Α παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 

του ν. 4605/2019 (52 Α’). 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής τους. 

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, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 

ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.  

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986, 

που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται 

στην καταβολή εισφορών. Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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(Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 

4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 

πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον 

προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου»). 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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 (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 

με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
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στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 

81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. 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. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους αντίστοιχους ισολογισμούς της επιχείρησης. Αλλιώς θα 
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προσκομίζουν δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Εάν ο 

οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 

μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο έγγραφο. 

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

προσκομίζουν: 

− Βεβαιωση καλης  εκτελεσης  των  δυο ζητουμενων εκτελεσθέντων συμβάσεων των τριών (3) 

τελευταίων ετών   

− Κατάσταση των προσφερόμενων υλικών, στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο 

κατασκευής και η χώρα προέλευσης. 

− Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) από τα οποία θα προκύπτει η συμφωνία με τις ζητούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

− Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο εθνικό μητρώο παραγωγών  και Βεβαίωση 

συμμετοχής σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, για τους εισαγωγείς όσων προϊόντων 

εισάγονται στην Ελλάδα και για τους κατασκευαστές όσων προϊόντων κατασκευάζονται στην 

Ελλάδα ( λαμπτήρων, φωτιστικών, μπαταριών). 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) πιστοποιητικό ποιότητας παραγωγής ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο για τα εργοστάσια 

κατασκευής   

β) πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο για τη συμμετέχουσα εταιρεία  

γ) πιστοποιητικά ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018  ή μεταγενέστερα για τη συμμετέχουσα εταιρεία. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
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φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 

που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 

VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (άρθρο 78 

παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 
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συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο). 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

βάσει τιμής  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α (αριθμ.2/2020 

μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

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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Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

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, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

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 τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 

του Ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 2 του  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»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 
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α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 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 Β), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  

Α (υπ’ αριθμ.2/2020 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) της Διακήρυξης, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στο ως άνω Παράρτημα . 

Επισης θα περιεχει και τα ζητουμενα στα αρθρα 2.2.5-2.2.6-2.2.7. και αντιγραφο  δελτιου  αποστολης 

των κατατεθειμενων  δειγματων κ αρ.πρωτοκολλου καταθεσης αυτων στον φορεα. 

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

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως 

«δωρεάν» κλπ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

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 

(όπως ορίσθηκε στο άρθρο 1.3). 

Η οικονομική 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.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 82 από 111 

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει σε μορφή 

αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά», το ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Δ) της παρούσας διακήρυξης. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθειας των ζητούμενων ειδών 

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.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 

διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
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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 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου 73 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. 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: 
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      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 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 

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 
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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 του Ν. 4412/2016.  

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

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται 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» 

και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των 

αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 

σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 

προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς 

(άρθρο 100 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  

του Ν.4608/2019). 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
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παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων της παραγράφου 2.2.4   

αυτής. 

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 του τους, κατά τις διατάξεις 

του Ν. 4250/2014 (Α’ 94).  

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 

παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 

το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του N. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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  
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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  

(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 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 την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω 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.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:   

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

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 δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
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αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό 

που συνοδεύει τη σύμβαση. 

(Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην 

περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση 

της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η 

υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών 

του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής). 

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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

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   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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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 N. 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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του N. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

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 N.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 N. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

9 του Π.Δ.. 39/2017. 

• 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

9 του Π.Δ. 39/2017. 

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 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 

διαδικασίας. 
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 

και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 

τη συζήτηση 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. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 

και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 

βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 

ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του Ν. 4412/2016. 

 

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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 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 το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 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 των ως άνω 

εγγυήσεων 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. 

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

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 

2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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: 
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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. 

 

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 μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών, εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την τμηματική παράδοσή τους και μετά την υπογραφή 

των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή, 

διαφορετικά ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση. 

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. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ 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) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης στον εθνικό τύπο.  

ε) Τα έξοδα δειγματοληψίας και ελέγχων. 
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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. 

 

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. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 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.4412/2016, 

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. 

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, 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. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 

από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 

221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 

προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 

205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προμηθευόμενα είδη στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με 

δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με 

τις ανάγκες του Δήμου. 

Η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής, κατόπιν συνεννόησης με την 

αρμόδια Υπηρεσία. 

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 
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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. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

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.4412/2016  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. 

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 
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(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 καθοριζόμενους από τη σύμβαση χρόνους.. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  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. 
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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 

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού 

προσκομίζονται τα δείγματα των ειδών που ζητούνται (βλ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΡΙΘΜ.2/2020 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), καταθέτοντας το δελτίο αποστολής στο πρωτόκολλο 

του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η κατάθεση των δειγμάτων θα γίνεται σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής (πληροφορίες: Ευάγγελος Λιούμης, τηλ: 6974047167, e-mail: 

lioumis@0135.syzefxis.gov.g). 

 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 

για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 

υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας (αφορά την 

υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 

Αρ. Απόφ.: 97/2020 

 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 «χορήγησης 
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παράτασης συμβατικής προθεσμίας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

1. Tην υπ’ αριθμ.975/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

2. Tην υπ’ αριθμ.41/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και 

τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λαυρεωτικής, 

κατακύρωσης αναδόχου (ΑΔΑ: ΩΨΙΧΩΛ1-4ΜΤ, ΑΔΑΜ: 20AWRD006586969) 

3. Tην υπ’ αριθμ.4/2020 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αγίας 

Παρασκευής 

4. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ.6242/23.04.2020 ανακοίνωση κατακύρωσης - πρόσκληση υπογραφής 

σύμβασης, η οποία διαβιβάσθηκε στον Οικονομικό Φορέα μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 

23.04.2020 

5. Το αριθμ. πρωτ: 7247/15.05.2020 αίτημα της Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης για την προσκόμιση 

εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης, καθώς μέχρι και την ημέρα 

κατάθεσης της αίτησής τους στο Δήμο, αυτές δεν είχαν εκδοθεί από το ΤΜΕΔΕ.  

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

Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

οποίες «…ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση…». 

Την ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 6 (Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων):   «1. 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με 

απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η 

αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα 

από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 

προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί στα μέλη της Κοινοπραξίας μία 

παράταση επιπλέον δέκα (10) ημερών για την προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών και την 

υπογραφή της σύμβασης και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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  Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− το άρθρο 60 της ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020 

− το αριθμ. πρωτ: 7247/15.05.2020 αίτημα της Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την έγκριση της παράτασης κατά δέκα (10) ημέρες της προθεσμίας υποβολής εγγυητικών επιστολών 

καλής εκτέλεσης από τα μέλη της Κοινοπραξίας  ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, για την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας (αφορά τη χρονική 

παράταση της αρ. πρωτ: 23025/12.12.2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών) 

Αρ. Απόφ.: 98/2020 

 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 «χορήγησης 

παράτασης συμβατικής προθεσμίας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

οποίες «…ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση…». 

Την ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 6 (Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων):   «1. 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με 

απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η 

αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα 

από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 

προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.» 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Το αριθμ. πρωτ:23025/12.12.2019 συμφωνητικό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ του 

Δήμου Λαυρεωτικής και του κου Γεωργίου Καραχάλιου του Αδαμαντίου για τη δημιουργία ψηφιακής 

παραγωγής τουριστικού περιεχομένου, χρονικής διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερών. 

Την από 15.05.2020 και με αριθμ. πρωτ: 7242/15.05.2020 επιστολή του κου Γ. Καραχάλιου, με 

την οποία αιτείται τη χορήγηση προθεσμίας για την ολοκλήρωση και παράδοση της συμφωνηθείσας 

ψηφιακής παραγωγής για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς εξαιτίας της πανδημίας δεν έχει δοθεί μέχρι 

σήμερα η άδεια της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων 

κινηματογραφήσεων στους αρχαιολογικούς χώρους του Σουνίου και του Θορικού, καθώς και στους 

χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαυρίου. 

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, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− το άρθρο 60 της ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020 

− το αριθμ. πρωτ:23025/12.12.2019 συμφωνητικό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 

−  την αριθμ. πρωτ: 7242/15.05.2020 επιστολή του κου Γ. Καραχάλιου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την έγκριση της χρονικής παράτασης του υπ’ αριθμ. πρωτ: 23025/12.12.2019 (19SYMV006031425) 

συμφωνητικού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακής παραγωγής 

τουριστικού περιεχομένου, συνολικού ποσού 24.800,00 ευρώ, μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί και παραδοθεί η συμφωνηθείσα ψηφιακή παραγωγή. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

Αρ. Απόφ.: 99/2020 

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 

δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6994/12.05.2020 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, 
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παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως 

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ., 

− Την υπ’ αριθμ.25/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 6994/12.05.2020 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει όλες τις δαπάνες, που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 1.984,00 ευρώ, όπως αναλυτικά 

παρατίθενται κατωτέρω: 

 
Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣ. 
ΛΙΟΥΜΗΣ 7 / 24-04-2020 

Εργασίες αποκατάστασης εδάφους του 
γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται στη 
θέση «ΧΑΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Κωνσταντίνου, λόγω καθίζησης που 
προκλήθηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις. 

496,00 30-6262.018 

2 ΛΙΝΑΡΔΟΣ 
ΕΜ. ΜΑΡΚΟΣ 79 / 24-04-2020 

Μεταφορά μπάζων που συσσωρεύτηκαν 
μετά από απαραίτητες επισκευές και 
κτισίματα που είχαν προηγηθεί σε 
μαντρότοιχους του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου. 

496,00 45-6261.003 

3 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 49 / 06-05-2020 

Κόψιμο και μεταφορά σπασμένων πεύκων 
λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, που 
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους 
εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Κωνσταντίνου. 

496,00 30-6262.018 

4 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 48/ 06-05-2020 

Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και 
βαψίματος του δαπέδου της Παιδικής 
Χαράς Αγίου Κωνσταντίνου λόγω 
διάβρωσης. 

496,00 30-6262.004 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 

4.110,61 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 100/2020 

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 4.110,61 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 6991/12.05.2020 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 4.110,61 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

1. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΚΟΡΔΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ (Α.Π. 

16417486). 

2. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος  στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (Α.Π. 

16417546). 

3. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417350). 

4. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417368). 

5. Τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417352). 

6. Τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417367). 

7. Τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή ΛΑΧΩΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417075). 

8. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ & ΠΑΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417446). 

9. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416307). 

10. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΑΡΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417629). 

11. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417631). 

12. Τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

(Α.Π. 16417622). 

13. Τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417633). 

14. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417634). 

15. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΖΑΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417636). 
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16. Τοποθέτηση πέντε (5) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417609). 

17. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΛΑΧΩΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417353). 

18. Ηλεκτροδότηση ακινήτου (Α.Π. 16414393). 

Το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής 

του έργου. 

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

αποφασίσουν σχετικά με: 

(α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 4.110,61 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ δαπανών 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. 

Κερατέας» και του ΚΑ δαπανών 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λαυρίου» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και  

(β)  τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα. 

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− 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:  6991/12.05.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 

& Συγκοινωνιών και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 4.110,61  ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ δαπανών 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Κερατέας» και του ΚΑ δαπανών 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων 

– επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λαυρίου» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020. 

Β. Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Ευάγγελο Λιούμη, Ηλεκτρολόγο ΤΕ4, για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ.  

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται σε τρεις (3) 

μήνες, ήτοι 20 Αυγούστου 2020. 

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: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 4.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες 

του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών 

Αρ. Απόφ.: 101/2020 

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 1ο θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 4.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες του 

Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω της ανάγκης καταβολής των 

χρηματικών βοηθημάτων στους δημότες για τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι πληρούν 

τις προϋποθέσεις. 

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: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα 

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 

4. Την υπ’ αριθμ. 43/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα «έγκριση 

χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών» 

5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης». 

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η 

πίστωση ποσού 4.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με 

ΚΑ 00-6733 για την καταβολή συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά ειδικότερα: 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Γ. του Μ. 
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− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Γ.Β. του Δ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Ε. του Χ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Λ.Γ. του Ι. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Γ. του Ν. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Δ.Ε. του Γ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Σ. του Ι. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Γ.Κ. του Γ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Π. του Χ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ι.Δ. του Γ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Δ.Ο. του Α. 

Για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, 

σύμφωνα με τις εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και την υπ’ 

αριθμ.43/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

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 της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

− Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

− Την υπ’ αριθμ.43/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733 

με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι: 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Γ. του Μ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Γ.Β. του Δ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Ε. του Χ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Λ.Γ. του Ι. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Γ. του Ν. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Δ.Ε. του Γ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Σ. του Ι. 
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− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Γ.Κ. του Γ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Π. του Χ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ι.Δ. του Γ. 

− Ποσό: 363,63 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Δ.Ο. του Α. 

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6431 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την ανάθεση σε ιδιώτη της διανομής εντύπων 

κανονισμού καθαριότητας Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 102/2020 

 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 2ο θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6431 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την ανάθεση σε ιδιώτη της διανομής εντύπων 

κανονισμού καθαριότητας Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω της ανάγκης ευαισθητοποίησης και 

πληροφόρησης των δημοτών ενόψει της άρσης των μέτρων περιορισμού για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού και της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου. 

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

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής της υπ’ αριθμ. πρωτ: 7427/18.05.2020 εισήγηση Γεν. Γραμματέως, 

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Η προστασία του περιβάλλοντος, η καθαριότητα των πόλεων, των οικισμών και των παραλιών μας 

αποτελούν προϋπόθεση για την ποιότητα της ζωής. Για το λόγο αυτό με την υπ’ αριθμ.138/2019 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε ο κανονισμός καθαριότητας  του Δήμου 

μας, ο οποίος τυπώθηκε σε 20.000 αντίτυπα, προκειμένου να διανεμηθεί στους δημότες με σκοπό την 

ενημέρωσή τους και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους. 

Ο κανονισμός είναι σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της καθημερινότητας 

και να υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της 

πόλης και των χωριών, την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους και την ορθολογική διαχείριση των 

απορριμμάτων  

Με την παρούσα εισηγούμαστε την ανάγκη συνεργασίας µε εταιρία η οποία θα αναλάβει τη διανομή 

του κανονισμού για λογαριασμό του Δήμου, καθώς ο αριθμός του υπαλληλικού προσωπικού τη 
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συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν επαρκεί για την εν λόγω εργασία (άδειες ειδικού σκοπού, 

επιβαρυμένο πρόγραμμα προσωπικού Καθαριότητας, τηλεργασία, κλπ). 

Η διανομή των προαναφερθέντων και μέχρι εξαντλήσεως των εντύπων, θα γίνεται ως εξής: 

 • ∆ιανοµή σε σταθερά σημεία  

 Η διανομή του κανονισμού  θα γίνεται από έμπειρο διανομέα σε κεντρικό σημείο, όπως, πλατείες, 

φανάρια, δημοτικά γυμναστήρια, εισόδους πολυκαταστημάτων και υπηρεσίες. Διανομές θα 

πραγματοποιούνται και τα Σαββατοκύριακα (εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την υπηρεσία)  

• ∆ιανομή  κατ’ οίκων 

 Η διανομή θα πραγματοποιείται διανέμοντας από ένα έντυπο σε κάθε γραμματοκιβώτιο (στην 

περίπτωση που δεν υπάρχουν ατομικά  γραμματοκιβώτια θα τοποθετείται το 60% των εντύπων στο 

κεντρικό γραμματοκιβώτιο ή στην είσοδο της πολυκατοικίας), σε περιοχές και δρόμους που θα έχουμε 

ήδη προσυμφωνήσει. ∆ιανοµές θα πραγματοποιούνται και Σαββατοκύριακα. (εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο από την υπηρεσία) 

Η δαπάνη για την ανωτέρω περιγραφόμενη υπηρεσία δεν θα υπερβεί το ποσό των 3.000,00 ευρώ και 

θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 στον Κ.Α. 00-6431. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.» 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

6. Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα 

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 και ισχύει 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 

9. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6431 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης». 

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 της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 
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− Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

− Την αριθμ. πρωτ: 7427/18.05.2020 εισήγηση Γεν. Γραμματέως 

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6431 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6431 

με τίτλο «έξοδα προβολής και ενημέρωσης δραστηριοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, για την ανάθεση παροχής σε ιδιώτη της διανομής 

20.000 αντιτύπων του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση εκ μέρους του Δήμου ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτησης ακυρώσεως και αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά της 

υπ’ αριθμ. 115893/24.04.2020 οικοδομικής άδειας που εξέδωσε η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας («Θεμελίωση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας») 

Αρ. Απόφ.: 103/2020 

 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 3ο θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση εκ μέρους του Δήμου ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτησης ακυρώσεως και αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ 

αριθμ. 115893/24.04.2020 οικοδομικής άδειας που εξέδωσε η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Θεμελίωση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας)» έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω της 

προβλεπόμενης προθεσμίας για την προσβολή της ως άνω οικοδομικής άδειας, καθώς και της 

ανάγκης άσκησης της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως πριν από την ολοκλήρωση των σχετικών 

εργασιών υλοποίησής της. 

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. 115893/24.04.2020 οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από την Υπηρεσία 

Δόμησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας επιτράπηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΣΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» η εγκατάσταση στο Πάνειο όρος και (εν μέρει) εντός της διοικητικής 
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περιφέρειας του Δήμου Λαυρεωτικής ανεμογεννήτριας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην εν λόγω περιοχή προκαλεί, όπως είναι σαφές, σοβαρούς 

κινδύνους υποβάθμισης του ευαίσθητου οικοσυστήματός της, το οποίο αποτελεί μάλιστα 

αντικείμενο ειδικής προστασίας [το από 24.01.2003 Π.Δ. «Καθορισμός Ζωνών προστασίας των 

ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ τ. Δ΄ αριθμ. 121/19.02.2003)].  

Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η προσβολή της ανωτέρω οικοδομικής άδειας εκ μέρους 

του Δήμου Λαυρεωτικής με άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών, με παράλληλη άσκηση αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά αυτής. Παρά τις 

εγγενείς δυσχέρειες της υποθέσεως, κρίνεται αναγκαία η εξάντληση των εν λόγω δικονομικών 

δυνατοτήτων με την τεκμηρίωση, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των σχετικών νομικών 

επιχειρημάτων του Δήμου. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, με το από 20.05.2020 έγγραφό του, δηλώνει 

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. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης στο 

Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω αφενός της μεγάλης 

σημασίας της 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. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη 

πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν 

έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν 

δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να 

αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 

αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ…». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ. ιθ του Ν.3852/2010  

− την υπ’ αριθμ. 115893/24.04.2020 οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από την Υπηρεσία 

Δόμησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας  

− το από 20.05.2020 έγγραφο 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. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο 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 

ασκήσει εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση 

ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 115893/24.04.2020 οικοδομικής 

άδειας που εξέδωσε η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας («Θεμελίωση 

εγκατάστασης ανεμογεννήτριας»).  

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». 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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