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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  4 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 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 7 Φεβρουαρίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 18:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 03.02.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ασπασία Αργεντίνη,  Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ηλίας 

Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννα Μάσκουλη (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του 

τακτικού Σταύρου Κρητικού)  

Απόντα μέλη  : 1 

Αρετούσα Μακρή 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την αντίκρουση της υπ’ αριθμ. 

116509/3071/03.12.2018 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Λήψη 

απόφασης σχετικά με την αριθμ.3880/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων)                                  ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αρ. Απόφ.: 28/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την αντίκρουση της υπ’ αριθμ. 

116509/3071/03.12.2018 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - λήψης 

απόφασης σχετικά με την αριθμ.3880/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

Ασφαλιστικών Μέτρων)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που 

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 2 από 138 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη, προκειμένου να ληφθεί εγκαίρως η σχετική απόφαση αφού η υπόθεση εκδικάζεται στις 18 

Φεβρουαρίου 2020. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί 

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

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

ακόλουθα: 

Με αριθμ. πρωτ. 19378/14-12-2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η αγωγή των  

Αριστέας - Νεκταρίας Δούνη και λοιπών 29 συμβασιούχων ΙΔΟΧ από πρόγραμμα κοινωφελούς 

χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), 

με την οποία αιτούνται να αναγνωρισθεί ότι από της πρόσληψής τους καλύπτουν  πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες του Δήμου και ότι τους συνδέει με το Δήμο μία εξ αρχής ενιαία σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου, να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της μελλοντικής καταγγελίας των 

συμβάσεών τους και να υποχρεωθεί ο Δήμος να τους απασχολεί στη θέση, ειδικότητα και με τις 

αποδοχές τους  δυνάμει σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου, με απειλή 300,00 ευρώ ημερησίως για 

τη μη συμμόρφωση.  

Επί της υπ’ αριθμ. 116509/3071/03.12.2018 αγωγής ελήφθη η υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία δόθηκε η εντολή και πληρεξουσιότητα 

στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, να 

συντάξει προτάσεις, να προσκομίσει σχετικά έγγραφα, να παραστεί στις 15.01.2019 ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά την ορισμένη δικάσιμο 

και να καταθέσει προσθήκη-αντίκρουση, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτησης, ενεργώντας 

εν γένει για την υποστήριξη των νομίμων συμφερόντων του Δήμου.  

Η ως άνω αγωγή, έπειτα από δύο (2) αναβολές, εκδικάζεται στις 18 Φεβρουαρίου 2020. 

Στις 29 Μαρτίου 2019 και με αριθμ. πρωτ: 5019/29.03.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο 

Λαυρεωτικής η από 8 Μαρτίου 2019 αίτηση των Αριστέας – Νεκταρίας Δούνη και λοιπών 16 

συμβασιούχων ΙΔΟΧ από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, με την οποία αιτούνται να 

αναγνωρισθεί προσωρινά η εργασιακή τους σχέση με το Δήμο Λαυρεωτικής, να υποχρεωθεί  ο Δήμος 

να τους απασχολεί προσωρινά έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, 

με την ειδικότητα και τις αποδοχές που ισχύον έως τη λήξη της τελευταίας τους σύμβασης και 

αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή τους ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη 

και των λοιπών τυπικών τους προσόντων, επ’ απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100,00 ευρώ, για κάθε 

μέρα μη συμμορφώσεώς του με την απόφαση που θα εκδοθεί. 
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Επί της ανωτέρω αιτήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.3880/2019 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία δέχεται την αίτηση και υποχρεώνει 

το Δήμο Λαυρεωτικής να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες των αιτούντων, να τους απασχολεί 

στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή 

ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών τους προσόντων και να 

καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της υπ’ 

αριθμ.116509/3071/03.12.2018 αγωγής τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με χρηματική 

ποινή ύψους 100,00 ευρώ σε βάρος του Δήμου Λαυρεωτικής για κάθε ημέρα μη αποδοχής των 

υπηρεσιών των αιτούντων. 

Η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 

2020 από την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης δεν είχε εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό. 

Για το λόγο αυτό, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξέδωσε τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 

22074/29.11.2019 και 658/16.01.2020 βεβαιώσεις περί πρόβλεψης σχετικών πιστώσεων στην 1η 

υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 

για την πληρωμή δύο (2) συμβασιούχων ΔΕ και δεκατεσσάρων (14) συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ και ΠΕ 

αντιστοίχως, βάσει της υπ’ αριθμ.3880/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων). 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 «Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ» της Κ.Υ.Α. οικ. 55905/29.07.2019 

«1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2019 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020, οι Δήμοι και τα Νομικά 

Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον 

προϋπολογισμό του 2020 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά 

οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2019, 

προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.….». 

Με βάση τα ως άνω αναφερόμενα, μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 με την αριθμ. πρωτ: 128933/32423/23.01.2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προχώρησε 

στην 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά 

οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Σκοπός της αναμόρφωσης 

είναι να εγγραφούν στον προϋπολογισμό τα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά 

το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους και να επανεξεταστούν οι ομάδες Ι και ΙΙ των 

εσόδων βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του προηγούμενου οικονομικού έτους 

των απλήρωτων υποχρεώσεων μέχρι την 31.12.2019 και των συνεχιζόμενων συμβάσεων. 

Κατά τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

διεπίστωσε ότι ο Δήμος αδυνατεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 

ποσό 221.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη μισθοδοσία δεκαέξι (16) συμβασιούχων, καθώς το 
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χρηματικό υπόλοιπο, όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31.12.2019 ήταν μειωμένο σε σχέση με την 

αρχική πρόβλεψη, ενώ αντίθετα οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι αρκετά αυξημένες. Για το λόγο αυτό, 

με το υπ’ αριθμ. πρωτ:2248/05.02.2020 έγγραφό της προχώρησε στην ανάκληση των προηγούμενων  

22074/29.11.2019 και 658/16.01.2020 βεβαιώσεών της. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Δήμος αδυνατεί να εφαρμόσει την υπ’ αριθμ.3880/2019 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να προχωρήσει στην πρόσληψη των δεκαέξι 

(16) συμβασιούχων. Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει έννομο συμφέρον να καταθέσει αίτηση ανάκλησης ή 

μεταρρύθμισης της ως άνω απόφασης. 

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

Σύμβουλος του Δήμου με το από 06.02.2020 έγγραφό του εισηγείται την ανάθεση της υπόθεσης σε 

άλλο δικηγορικό γραφείο  με εξειδίκευση  και εμπειρία, σε θέματα  εργατικά,  προς  εξασφάλιση και  

προστασία  των δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του Δήμου,  λόγω παράστασης του ιδίου σε άλλο 

ανώτερο δικαστήριο για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής την ίδια ημερομηνία.   

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με τον ορισμό 

πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 116509/3071/03.12.2018 αγωγής 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18.02.2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή 

ματαίωση συζήτησης και εν συνεχεία την κατάθεση αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της υπ’ 

αριθμ.3880/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων). 

Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 

του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, μελέτησε το 

φάκελο της υπόθεσης και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να μη εφαρμόσει την υπ’ αριθμ.3880/2019 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), λόγω: 

- μη ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, όπως 

αυτός ψηφίστηκε με την  υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 

7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) και επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ: 128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

- αδυναμίας εγγραφής πίστωσης ποσού 221.000,00 ευρώ κατά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:2248/05.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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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Β. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον κο Κωνσταντίνο Ρίζο, δικηγόρο, με έδρα στην Αθήνα, 

Ακαδημίας 57, προκειμένου: 

- να συντάξει προτάσεις για την από 12.12.2018 & με Γ.Α.Κ. 116509/2018 & Ε.Α.Κ. 3071/2018 αγωγή 

(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) που κατέθεσαν κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, οι Αριστέα – 

Νεκταρία Δούνη και λοιποί συμβασιούχοι ΙΔΟΧ από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, να παραστεί στις 18.02.2020 ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά την ορισμένη δικάσιμο και να 

καταθέσει προσθήκη-αντίκρουση, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτησης, 

ενεργώντας εν γένει για την υποστήριξη των νομίμων συμφερόντων του Δήμου Λαυρεωτικής.  

- να καταθέσει εν συνεχεία για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής αίτηση για την ανάκληση ή 

άλλως μεταρρύθμιση της υπ’ αριθμ.3880/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) και να παρασταθεί ενώπιον του δικαστηρίου όποτε ορισθεί, καθώς 

και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 

Γ. Η έγκριση της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών της δημόσιας φανερής προφορικής 

μειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη 

στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κοινωνικό Συσσίτιο) στην πόλη της Κερατέας 

Αρ. Απόφ.: 29/2020 

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 

πρακτικών της δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση από 

το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κοινωνικό Συσσίτιο) στην 

πόλη της Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  τα ακόλουθα: 

1. Τη με αριθμ. 5198/8.6.2017 (ΑΔΑ: 7Ι7Κ7Λ7-Ζ7Ι) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Παροχή 

Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής και MIS 5003693 στο Ε.Π. «Αττική» 2014-

2020. 

2. Την υπ’ αριθμ.114/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Παροχή 

Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής» της Πράξης «Παροχή Βασικών Αγαθών: Συσσίτιο Δήμου 

Λαυρεωτικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003693». 

3. Την υπ’ αριθμ.237/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 

η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Κοινωνικού 

Συσσιτίου στην Δημοτική Κοινότητα Κερατέας. 
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4. Την υπ’ αριθμ.208/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. 

5. Την υπ’ αριθμ.961/2019 διακήρυξη φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη 

μίσθωση ακινήτου. 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1294/23.01.2020 πρακτικό της Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1354/24.01.2020 έγγραφη πρόσκληση προς τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. 

Η δεύτερη φάση της δημοπρασίας διεξήχθη στις 31 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό 

Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών που συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 139/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και συντάχθηκε το πρακτικό 

δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

Δημόσιας Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Κουντουριώτη αριθμ. 1), σήμερα Παρασκευή, 31 

Ιανουαρίου του έτους 2020 και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας 

Δημοπρασιών (άρθρο 1 ΠΔ 270/81), που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139/2019 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, αποτελούμενη από τους: 

1. Δημήτριο Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Πρόεδρο τη Επιτροπής 

2. Χαράλαμπο Ζαγουρή, Αντιδήμαρχο 

3. Ασπασία Αργεντίνη, Αντιδήμαρχο 

Η Επιτροπή συνήλθε προκειμένου να διενεργήσει δημόσια φανερή, προφορική, μειοδοτική 

δημοπρασία για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κοινωνικό Συσσίτιο) στην πόλη της  Κερατέας.   

Με την υπ’ αριθμ.237/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η μίσθωση από 

το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής 

(Κοινωνικό Συσσίτιο) στην πόλη της Κερατέας. 

Με την υπ’ αριθμ.208/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. 

Με την υπ’ αριθμ.961/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής προκηρύχθηκε η διενέργεια της 

δημοπρασίας. 

Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια της παραπάνω δημοπρασίας τοιχοκολλήθηκε κατά τους 

όρους της διακήρυξης, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: ‘’ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’’ και ‘’ΕΒΔΟΜΗ’’, 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα 

‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ με ΑΔΑ: 66ΡΟΩΛ1-ΘΓΩ. 

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι: 

1. Ιωάννης Αγγέλου - Ρουμπάνης, αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς: 22034/29.11.2019 

http://www.lavreotiki.gr/
http://www.lavreotiki.gr/
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Από το αριθμ. πρωτ: 1294/23.01.2020 πρακτικό της Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.139/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

διαπιστώθηκε ότι το ακίνητο του κου Ιωάννη Αγγέλου Ρουμπάνη κρίθηκε κατάλληλο για το σκοπό που 

προορίζεται βάσει των όρων της αριθμ.961/2019 διακήρυξης της δημοπρασίας. 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1354/24.01.2020 έγγραφης πρόσκλησης προς τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο 

ορίστηκε η Β’ φάση της δημοπρασίας, κατά την οποία προσήλθε ο αιτών. 

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, πρότεινε την 

έναρξη της φανερής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας και κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να 

προσέλθει προκειμένου να καταθέσει την εγγύηση (σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ.961/2019 

διακήρυξης) και την προσφορά του. 

Ο κος Ιωάννης Αγγέλου Ρουμπάνης προσκόμισε το υπ’ αριθμ.484/30.01.2020 γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού 600,00 ευρώ. Ο ανωτέρω έγινε 

δεκτός στη δημοπρασία και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να 

προσέλθει για να καταθέσει την προσφορά του. 

Η προσφορά που εκφωνήθηκε είναι η εξής: 

Ιωάννης Αγγέλου Ρουμπάνης, ποσό προσφοράς πεντακόσια (500,00) ευρώ ανά μήνα. Ετήσιο μίσθωμα 

έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ. 

Αφού πέρασε η ώρα και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παρούσας διαδικασίας ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής κλείνει τη δημοπρασία και ανακοινώνει ότι αυτή κατακυρώνεται υπέρ του τελευταίου  

μειοδότη, Ιωάννη Αγγέλου Ρουμπάνη του Παναγιώτη, κατοίκου Κερατέας, οδός Βερανζέρου 11, με 

ΑΔΤ Ν 335601, με προσφορά ποσού πεντακοσίων (500,00) ευρώ ανά μήνα. 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφεται από την Επιτροπή και τον τελευταίο 

μειοδότη, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παρ.6 & 7 του ΠΔ 270/81. 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ270/81. 

Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού της δημόσιας φανερής μειοδοτικής 

δημοπρασίας που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 31.01.2020 και αφορά τη 

μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην πόλη της Κερατέας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με λοιπά 

στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 8 από 138 

εγκρίνει, στο σύνολο του, το από 31 Ιανουαρίου 2020 πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών σχετικά 

με τη δημόσια φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην πόλη της 

Κερατέας, κατά την οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Ιωάννης Αγγέλου Ρουμπάνης, 

κάτοικος Κερατέας, οδός Βερανζέρου 11, με ΑΔΤ Ν 335601, ο οποίος κατέθεσε μηνιαίο μίσθωμα 

ποσού πεντακοσίων (500,00) ευρώ. 

 

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.: 30/2020 

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: 1955/03.02.2020 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: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− 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: 1955/03.02.2020 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 την υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1.  

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

ήτοι 7 Μαΐου 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: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 

8.690,27 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 31/2020 

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 8.690,27 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 20729/11.11.2019 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 5.090,20 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

1. Μετατόπιση στύλου στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (Α.Π. 16417710). 

2. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος  στην περιοχή ΘΟΡΙΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416798). 

3. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΛΙΑΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ (Α.Π. 16417705). 

4. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417637). 

5. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΛΗΜΝΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417638). 

6. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΠΕΥΚΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417627). 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 10 από 138 

Με την αριθμ. πρωτ: 580/15.01.2020 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 3.600,07 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

1. Χορήγηση νέας παροχής στον ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Α.Π. 16417752). 

2. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417010). 

3. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417642). 

4. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΜΕΤΟΧΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417006). 

5. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417013). 

6. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417000). 

7. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417442). 

8. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΛΗΜΝΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416344). 

9. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416160). 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβληθούν 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 8.690,27 ευρώ σε βάρος των 

ΚΑ δαπανών 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Κερατέας» και 20-7321.003 «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

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 

− Τις αριθμ. πρωτ:  20729/11.11.2019 και 580/15.01.2020 εισηγήσεις του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών και τα συνημμένα σε αυτές 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 8.690,27  ευρώ, εκ 

του οποίου: ποσό 3.913,08 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 20-7321.002 και ποσό 4.777,19 ευρώ 
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θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7321.003 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2020. 

Β. Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, με βαθμό Γ’, 

για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

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

μήνες, ήτοι 7 Μαΐου 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: Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού 164,24 ευρώ στην κα ΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

(τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό Αμφιτρίτης, περιοχή Πόρτο Εννέα Κερατέας) 

Αρ. Απόφ.: 32/2020 

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 «επιστροφής 

ποσού 164,24 ευρώ στην κα ΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό 

Αμφιτρίτης, περιοχή Πόρτο Εννέα Κερατέας)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  

τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 7498/03.05.2019 αίτησή της, η κα Αικατερίνη Πούλου του Δημητρίου 

ζητά την επιστροφή ποσού 164,24 ευρώ, το οποίο κατέβαλε για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής 

στη ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει η τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε κολώνα επί της οδού 

Αμφιτρίτης, στην περιοχή Πόρτο Εννέα Κερατέας. 

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η κα Πούλου προσκόμισε στην Υπηρεσία: 

Απόδειξη αγορά φωτιστικού σώματος ποσού 63,00 ευρώ. 

Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ποσού 101,24 ευρώ υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ στο 

όνομα του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Την αριθμ. πρωτ: 70085/11.01.2017 αναγγελία της ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών και Συγκοινωνιών, με το αριθμ. πρωτ: 

20521/07.11.2019 έγγραφό του εισηγείται την επιστροφή του συνολικού ποσού των 164,24 ευρώ 

στην αιτούσα. 

Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού θα βαρύνει τον ΚΑ 00-8261.001 του δημοτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με τίτλο «λοιπές επιστροφές εσόδων». 

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, 

− την αριθμ. πρωτ: 20521/07.11.2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 

και Συγκοινωνιών, 

− την αριθμ. πρωτ: 7498/03.05.2019 αίτηση της κας Αικατερίνης Πούλου και τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την επιστροφή ποσού 164,24 ευρώ στην κα Αικατερίνη Πούλου του Δημητρίου, το οποίο 

κατέβαλλε υπέρ ΔΕΔΔΗΕ για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού θα βαρύνει τον ΚΑ 00-8261.001 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020, με τίτλο «λοιπές επιστροφές εσόδων». 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου του έργου «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής» 

Αρ. Απόφ.: 33/2020 

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 «κατάρτισης όρων διακήρυξης 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου ‘’Ανέγερση 

Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 986/21.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄αρ. 5/2018 εγκεκριμένη επικαιροποιημένη μελέτη  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 799.800,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

2. Την υπ’αρ. 50/2018 απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης της μελέτης  και της δημοπράτησης του έργου με 

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

3. Την από 22/04/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ  της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 

Λαυρεωτικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ολοκλήρωση  του έργου 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 799.800,00€ 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την τιμή.» 

 

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

Το έργο αφορά την αποπεράτωση του κτιρίου το οποίο θα στεγάσει το Πολιτιστικό Κέντρο Ποντίων.  

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η οδός: ΙΑΤΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΤ 198,  στο ΛΑΥΡΙΟ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.05.035). 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 

799.800,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 30-7311.021 (ΑΑΥ: Α-252/2020) 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  799.800,00 € και αναλύεται σε: 

− Δαπάνη Εργασιών 474.835,15 € 

− Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 85.470,33  € 

− Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

84.045,82 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του Ν. 

4412/2016.  

− Απολογιστικές εργασίες 500,00 € 

− Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 148,70 € σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του έργου θα πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο. Λόγω του ειδικότερου 

αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης, η υποδιαίρεση σε τμήματα θα καταστήσει την εκτέλεση και τη 

συντήρηση του έργου δυσχερή από τεχνικής άποψης, καθώς ο αναγκαίος συντονισμός και η 

συνεργασία σε περίπτωση επιμέρους ξεχωριστών εργολάβων και συνεργείων, είναι ιδιαιτέρως 

δύσκολο να επιτευχθεί, γεγονός που θα θέσει σε κίνδυνο την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της 

σύμβασης, αλλά και τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους τμημάτων. Επιπροσθέτως, η υποδιαίρεση 

σε τμήματα θα αυξήσει το διοικητικό κόστος (περισσότερες συμβάσεις, περισσότερα διοικητικά 

έγγραφα, απασχολούμενοι υπάλληλοι κ.λπ.), ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να καταστήσει τη 

σύμβαση πιο ακριβή σε όρους οικονομίας κλίμακας. 

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

σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), 
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− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

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

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

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Την υπ’ αριθμ.5/2018 εγκεκριμένη επικαιροποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, 

− Την από 22/04/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ  της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 

Λαυρεωτικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ολοκλήρωση  του έργου 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»,  

− Την αριθμ. πρωτ: 986/21.01.2020 εισήγηση 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. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

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

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
 Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 
 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Οδός  : ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΛΑΥΡΙΟ 
Ταχ.Κωδ. : 19500 
Τηλ. : 2299320225 
Telefax : 2299067900 
E-mail : texnikh@lavrio.gr 
Πληροφορίες:  : Δ. Πανάγιος. 

 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 Φορέας κατασκευής του έργου: Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 Προϊσταμένη Αρχή : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

                                                             ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά 
τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους. 
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 Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,  
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το υπόδειγμα …. 
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ιβ) η τεχνική μελέτη, 
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
ιδ) ............................ 
 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.lavreotiki.gr. 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ……… η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …….. 
Οι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι επισκέφθηκαν τον χώρο του έργου, ότι έλαβαν 
πλήρη γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του και ότι τις αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα και θα λαμβάνουν από την τεχνική υπηρεσία σχετική βεβαίωση η οποία θα χορηγείται 
μέχρι και είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής των προσφορών. 
 
 Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής . 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
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ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης. 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις ως άνω 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 ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ). 
 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να 
τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη 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. 
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 Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  
 
β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  
 
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 
και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη Αν η 
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή 
η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.  
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση .  
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
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ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση 

για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον 
προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  υποβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την 
Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
έγγραφα που 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. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή 
ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  
 
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 βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
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προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου.  Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω 
της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
ε) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 ως ακολούθως : 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή,  σε περίπτωση 
άσκησή της,  όταν 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., όταν 
εκδοθεί απόφαση επί της 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 και, μετά 
την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται,  υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του ίδιου άρθρου,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η 
οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει 
σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή 
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 
προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση 
επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για  τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
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διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο 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 ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

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. 

Η άσκηση της 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 της αναθέτουσας αρχής. 

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 και συζητείται 
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με 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. 
 
 
 Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

− Το συμφωνητικό. 
− Η παρούσα Διακήρυξη. 
− Η Οικονομική Προσφορά. 
− Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
− Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
− Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

Παραρτήματα τους. 
− Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
− Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
− Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
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− Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 
 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

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

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική 

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

 
 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»  
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
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- 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», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 
279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 

 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 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 η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

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

 
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
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περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και 
να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία. 

 
 

 Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.05.035). 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 
6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της 
υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2235).   

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
2.  
 Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 
 Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  για το οικονομικό έτος 2020  και 
με αρ.  ......... καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται 
και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016). 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
 Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
Ο τίτλος του έργου είναι: « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 
  
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  799.800,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 474.835,15 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 85.470,33  € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 84.045,82€, που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Απολογιστικές εργασίες 500,00  €. 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού. 148,70€ σύμφωνα με το άρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... (εφόσον 
προβλέπεται). 
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους 
ακόλουθους λόγους    
Λόγω του ειδικότερου αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης, η υποδιαίρεση σε τμήματα θα 
καταστήσει την εκτέλεση και τη συντήρηση του έργου δυσχερή από τεχνικής άποψης, καθώς ο 
αναγκαίος συντονισμός και η συνεργασία σε περίπτωση επιμέρους ξεχωριστών εργολάβων και 
συνεργείων, είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να επιτευχθεί, γεγονός που θα θέσει σε κίνδυνο την ορθή 
και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης, αλλά και τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους 
τμημάτων. Επιπροσθέτως, η υποδιαίρεση σε τμήματα θα αυξήσει το διοικητικό κόστος 
(περισσότερες συμβάσεις, περισσότερα διοικητικά έγγραφα, απασχολούμενοι υπάλληλοι κ.λπ.), 
ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να καταστήσει τη σύμβαση πιο ακριβή σε όρους οικονομίας 
κλίμακας. 
Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΙΑΤΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΤ 198,  ΛΑΥΡΙΟ 

 
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Πρόκειται για την αποπεράτωση κτιρίου το οποίο θα στεγάσει το Πολιτιστικό Κέντρο Ποντίων.   

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
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του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 
Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
 Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
4.  
 Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
 Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
 Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 12.898,00 €.  

 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. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
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γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προς 
τον οποίο 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 διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) 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.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 
 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι 
μέχρι………………, 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. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 

 
15.5  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 . 
 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 
16.1 …ΔΕΝ  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο …………………. 
 
16.2 ΔΕΝ……. προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 

 
 

 Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 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 καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
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την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
.  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.... 

 

 Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 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 Ενωσης 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.   
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 

 Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών -
αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ……………….., 
ημέρα ……………………και ώρα 11:00 π.μ.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η ………….., ημέρα 
…………….. και ώρα 11:00 π.μ. 
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και 
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

 Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ENNEA (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 
 Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύμβασης  και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.lavreotiki.gr), 
(εφόσον υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης 
 

……………………………………………….. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 
οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 
τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 
 Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που    
δραστηριοποιούνται  σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε 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. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 
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22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  τους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
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προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, 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. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ (όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την αναθέτουσα 
αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
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 περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της 
παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)  

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 
με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
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22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)  

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 
Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

(α) Εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

(β) Διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα για χρηματοδότηση (εκτός εγγυητικών επιστολών), η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 400.000 € τουλάχιστον.  

(γ) Διαθέτουν για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις μέσο ετήσιο κύκλο  οικοδομικών 
εργασιών τουλάχιστον ίσο με  800.000  €. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 100 
παρ. 4 του Ν.3669/2008: 
 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
στελέχωση τουλάχιστον από έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ.Γ΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ 
βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ.Β΄ βαθμίδας  ΚΑΙ δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας 
 
Για Η/Μ 
στελέχωση τουλάχιστον από έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ 
βαθμίδας. 
 
(i) Να έχουν ολοκληρώσει ένα τουλάχιστον οικοδομικό  έργο με εργασίες συντήρησης –
αποκατάστασης –ανακαίνισης υπάρχοντος κτιρίου,  προϋπολογισμού  μελέτης αντίστοιχου 
προϋπολογισμού ήτοι άνω των 800.000 € στην τελευταία πενταετία . 
(ii) Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, το σύνολο των ανωτέρω 
προϋποθέσεων συμμετοχής του παρόντος άρθρου, πρέπει να καλύπτονται ξεχωριστά από 
όλα τα μέλη αυτής.  
 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας 
οφείλει να διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της εκτέλεσης 
τεχνικών έργων/ έργων οδοποιίας και ειδικότερα να έχει σε ισχύ Πιστοποιητικά ότι διαθέτει  
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α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001 (ή 
ισοδύναμο), 

 β) Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
18001 για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναμο),  

γ) Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) και  

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή 
από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση ( European 
Cooperation for Accreditation EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης (M.L.A.) σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016. 

 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 

Η εκτέλεση των ...... γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 
ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.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, για την εφαρμογή του παρόντος, 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 τη 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. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και 
το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται. 
 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4  του άρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με 
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. 
 
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 . 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, 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 τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  
της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, 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 τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 
σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
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εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

- 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.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: 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, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού . 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του . Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν 
έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται 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. Ειδικά 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.  
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια 
επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με 
βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 40 από 138 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για 
την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν:  

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές,  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 
αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 
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23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  
στην/στις κατηγορία/ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 100 
παρ. 4 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 22Δ της παρούσης.  
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε 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, 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,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 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 του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) 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  

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη στο 
άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 
• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 
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υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις 
κείμενες διατάξεις  

 
• από τη βεβαίωση Τράπεζας για το μέγεθος της δανειοληπτικής ικανότητας του οικονομικού 

φορέα, ημεδαπής και αλλοδαπής.  
Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας έγγραφο της τράπεζας που δηλώνει ότι 
συνεργάζεται με τον υποψήφιο και ότι το ύψος της δανειοληπτικής ικανότητας του ανέρχεται στο 
ποσό των 400.000,00 € (εκτός εγγυητικών επιστολών) τουλάχιστον, αν και εφόσον αναδειχθεί 
Ανάδοχος. 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα 
πρέπει να       αποδεικνύεται       στο       πρόσωπο       μίας       τουλάχιστον       από       τις       
κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις/οικονομικών φορέων ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. 

 
Για το 22.Γ (β)  
• υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για το μέσο ετήσιο ύψος του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συνοδευόμενες από αντίστοιχους 
ισολογισμούς, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του συμμετέχοντα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 
Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ ή τις σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. (Τεύχος ΑΕ – 
ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) με τους εγκεκριμένους και νομίμως δημοσιευμένους ισολογισμούς του. 

 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή  
• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις 
κείμενες διατάξεις. 

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό 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, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
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στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016  ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 
 
 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς: 
 
• για τις περιπτώσεις α και β του άρθρου 22.Δ. θα υποβάλουν κατάλογο των οικοδομικών έργων  

που έχουν ολοκληρώσει την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής 
εκτέλεσης και άλλα σχετικά έγγραφα 

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου. 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
 
Τα  πιστοποιητικά του άρθρου 22.Ε θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από 
φορέα διαπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016. 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο,  
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5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας. 

 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε., ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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  υποβάλλουν 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) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ). 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 
(στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  
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23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
 
 Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
- γ) τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, του 

άρθρου 22.Γ της παρούσας 
 
- δ) τα ζητούμενα στοιχεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22. Δ της παρούσας. 
 -ε) τη βεβαίωση του άρθρου 2.3 της παρούσας 

 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 
φόρμες.   
 
24.4 Στην περίπτωση 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 σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία 
ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) . 

 
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
25.3. ....................................................................  
 
25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας 
για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
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αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την 

αριθμ. ………………………………………. Απόφαση. 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ 

αριθμ.1225/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Περιουσιακών – 

Εργατικών Διαφορών) 

Αρ. Απόφ.: 34/2020 

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 «άσκησης ή μη 

ένδικου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.1225/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα Περιουσιακών – Εργατικών Διαφορών)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής  την αριθμ. πρωτ: 1799/30.01.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Την 28/1/2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθμ. 1225/2019 απόφαση του Moνoμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργατικές Διαφορές) {αριθ. πρωτ. 1598/28-1-2020}, με την οποίαν  έγινε 

δεκτή  εν μέρει ,  η σχετική από 9-10-2017 αγωγή  τεσσάρων (4) υπαλλήλων  (σχολικών καθαριστριών)  

(Ελένη Σμιγάδη, Αικατερίνη Παράβαλου, Σωτηρία Κόκορη και Μαρία Μπαλόπητα), κατά του Δήμου 

Λαυρεωτικής,  με την οποίαν ζητούσαν να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει  

διαφορές αποδοχών τους συνεπεία μη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους, από λανθασμένη 

κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο, κατά την μεταφορά τους την 1/1/2011 σε προσωποπαγείς θέσεις  

και επιδίκασε ποσά  ευρώ  9.429,75, 5326,50, 6436,32 και 5326,50 αντιστοίχως.  

Κατά την εκδίκαση της αγωγής ο Δήμος αρνήθηκε την αγωγή ως νόμω και ουσία αβάσιμη, 

προέβαλε ενστάσεις  και  υποστήριξε ότι η αγωγή ανομιμοποιήτως  στρέφεται σε βάρος του, αντί 

μόνον κατά του Ελληνικού Δημοσίου (αρχικού εργοδότη και διενεργήσαντος τις κατατάξεις).  

Επειδή η ως άνω αγωγή αφορά σε μισθολογικές απαιτήσεις, σύμφωνα δε, με  τις  διατάξεις  

του  άρθρου  72 του Ν. 3852/2010  («Καλλικράτης»), «δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης εκτός από τις 
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περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου», εισηγούμαι  να 

ληφθεί εγκαίρως  απόφαση για άσκηση εφέσεως  κατά της ανωτέρω  υπ’ αριθ. 1225/2020 αποφάσεως 

του Moνoμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  (Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών), με την οποίαν να  

ζητηθεί  η ορθή  και  πλήρης εκτίμηση των αποδείξεων και  η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των 

ισχυουσών διατάξεων.» 

Στη συνέχεια, 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.4623/19 «…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. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός 

ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 

κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις 

οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του 

προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ 

εργαζομένων και του δήμου….». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1225/2019 απόφασης 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις της παρ.1 (περ. ιβ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, 

− Την υπ’ αριθμ. 1225/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργατικές Διαφορές), 

− Την αριθμ. πρωτ: 1799/30.01.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1225/2019 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή, η σχετική από 

09.10.2017 αγωγή τεσσάρων (4) υπαλλήλων σχολικών καθαριστριών, με την οποία ζητούσαν να 

αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει διαφορές αποδοχών τους συνεπεία μη 

αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους, από λανθασμένη κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο, κατά την 

μεταφορά τους την 01.01.2011 σε προσωποπαγείς θέσεις. 

Β.  Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο 

Τσώνο του Ηρακλή, να ασκήσει το ανωτέρω ένδικο μέσο της έφεσης και να παραστεί ενώπιον του 

αρμοδίου Δικαστηρίου, προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο. 

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-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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ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων –εξόδων Δ’ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 35/2020 

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 «έκθεσης εσόδων 

– εξόδων Δ’ τριμήνου 2019 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/03.02.2020 έγγραφό της υπέβαλλε στην 

Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Δ’ τριμήνου έτους 2019 (χρονικό διάστημα 

από 01.01.2019 έως 31.12.2019), 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 

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. 
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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 4ουτριμήνου, 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. 

 

Στον πίνακα των στοιχείων του Ισολογισμού τα ποσά των στηλών εμφανίζουν διαφορές  σε σχέση με 

τα εγγεγραμμένα ποσά του προηγούμενου έτους γιατί τα οριστικά ποσά διαμορφώθηκαν με τις 

εγγραφές κλεισίματος του έτους 2018 και την ψήφιση του Ισολογισμού του έτους αυτού κατά το μήνα 

Απρίλιο, μετά το πέρας του Α΄ τριμήνου. 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τον πίνακα υπολογισμού απόκλισης της στοχοθεσίας όπου 

παρατηρείται αρνητική απόκλιση ιδίων εσόδων ποσοστού (-61,25%), η οποία δικαιολογείται διότι το 

ποσό των 12.970.848,16 ευρώ αφορά έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις - επιχορηγήσεις που 

έως το τέλος του έτους  δεν εισπράχθηκαν. 

Εάν λάβουμε υπόψη το ποσό των 10.044.390,00 ευρώ αντί του εγγεγραμμένου 23.015.238,00 ευρώ, 

τότε το ποσοστό απόκλισης μεταβάλλεται σε (-12,91%).   
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 
 

0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων-
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

8.091.083,40  9.409.413,13 116,29% 7.573.202,79 
 

          93,60% 80,49% 

 
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 

66.781,68 54.830,91 82,10% 51.111,63 76,54% 93,22% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 15.670,05 ευρώ. 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 5.099,62 51,00% 5.099,62 51,00% 100,00% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 4.900,38 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο κάθε έτους. 
 

 
 



 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 51 από 138 

03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων- 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

3.221.570,56 4.707.798,67 146,13% 3.238.999,39        100,54% 68,80% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.486.228,11 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 17.428,83 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 

713.427,71 633.088,60 88,74% 573.348,10 80,37% 90,56% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 80.339,11 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
140.079,61ευρώ. 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 

1.238.479,61 1.113.476,38 89,91% 809.525,10            65,36 % 72,70% 

 



 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 52 από 138 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 125.003,23 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 428.954,51 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 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.756.607,12 2.816.839,53 102,18% 2.816.839,53 102,18% 100,00% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 60.232,41 ευρώ και 
οφείλεται στην συμπληρωματική καταβολή ΚΑΠ έτους 2018 εντός του έτους.  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 

84.216,72    78.279,42 92,95% 78.279,42 92,95% 100,00% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των  5.937,30 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 

29.764.047,08 4.947.893,42 16,62% 4.917.788,20 16,52% 99,39% 

 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 



 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 53 από 138 

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

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

14.389,28 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 14.389,28 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 

2.093.217,69 1.553.128,87 74,20% 1.553.128,87 74,20% 100,00% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 540.088,82 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται επιχορήγηση για την πυροπροστασία, επιχορήγηση της λειτουργίας της κατασκήνωσης Κερατέας, χρηματοδότηση ¨Παροχής 
Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής, επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ληξιπρόθεσμων δικαστικών αποφάσεων, επιχορήγηση για εκλογική 
αποζημίωση, επιχορήγηση από το πρόγραμμα Europe for citizens και από το WiFI4U, χρηματοδότηση για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
 
 

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

27.242.442,27 3.201.591,07 11,75% 3.201.591,07 11,75% 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 το οποίο και έχει εισπραχθεί. 



 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 54 από 138 

2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 70.650,00 ευρώ, το οποίο και έχει εισπραχθεί. 
3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ. 
4.Για την επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης – αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας 
έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 332.490,80 ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Δ΄ τριμήνου το ποσό των 299.401,72 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 2.158.065,69 ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Δ΄ 
τριμήνου το ποσό του 1.704.854,09 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 345.000,00 ευρώ. 
11. Για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 800.000,00 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 
62.242,18 ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Δ΄ τριμήνου το ποσό των 39.916,07 ευρώ. 
14. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ.Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
137.167,99 ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Δ΄ τριμήνου το ποσό των 59.641,27 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 581.592,60 και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Δ΄ τριμήνου το ποσό των 148.035,19 
ευρώ. 
16. Για την επιχορήγηση δράσεων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 3.085,90 ευρώ.  
17. Για τη χρηματοδότηση ¨Κέντρο Κοινότητας¨ Δήμου Λαυρεωτικής από ΕΣΠΑ  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 67.392,00 ευρώ το οποίο και έχει εισπραχθεί.. 
18. Για τη χρηματοδότηση ¨Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας¨ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 163.384,83ευρώ και έχει 
εισπραχθεί έως το τέλος του Δ΄ τριμήνου το ποσό των 155.945,17 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 . 
20. Για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 35.000,00 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 47.349,11 
ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Δ΄ τριμήνου το ποσό των 45.105,00 ευρώ. 
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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 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου-Ε.Μ.Π. για πρωτότυπη έρευνα και ειδικές εργαστηριακές μετρήσεις για τη Γαλλική Σκάλα Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 40.500,01 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 809.039,03 ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Δ΄ τριμήνου το ποσό των 262.730,56 ευρώ. 
32. Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο» Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό του 1.136.813,97 ευρώ. 
33. Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Πόρτο Εννέα» Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  
284.663,62 ευρώ. 
34. Για  την Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  868.000,00 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  511.985,77 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 1.674.093,25 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 

224.995,25 164.553,90 73,14% 144.545,00 64,24% 87,84% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 60.441,35 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 80.450,25 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, από παράβολα για πλειστηριασμούς-για τεύχη δημοπράτησης και λοιπά 
παράβολα, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

189.002,59 28.619,58 15,14% 18.523,26           9,80% 64,72% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 160.383,01 και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό 
των 170.479,33. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από δαπάνες απομάκρυνσης και 
φύλαξης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, 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 

1.910.404,47 1.477.706,84 77,35% 1.311.853,52 68,67% 88,78% 

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 

1.896.820,15 1.463.714,34 77,17% 1.298.238,24 68,44% 88,69% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 433.105,81 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
598.581,91 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 ύδρευσης, 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 μισθώματα εγκατάστασης σταθμού 
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βάσης κινητής τηλεφωνίας, 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 

13.584,32 13.992,50 103,00% 13.615,28 100,23% 97,30% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 408,18 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 30,96 
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 

8.250.081,54 8.154.021,05 98,84% 453.099,38 5,49% 5,55% 

 
Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως: 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-31.12.2019 

Κ.Α.  Περιγραφή 
 Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.726.152,29 3.656.239,03 35.478,43 
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.961.423,54                1.958.196,73                 247.168,95 
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 88.090,66 87.655,25 8.679,00 
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 136.489,93 136.489,93 5.194,68 
3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00 
 και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος 
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3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 228.841,94 228.841,94 5.586,08 
3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 103.310,30 103.310,30 426,15 
3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 5.078,96 5.078,96 80,32 
3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 2.473,33 2.193,33 199,60 
3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.273,30 5.133,30 0,00 
3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 6.284,40                        5.724,40                     1.223,03 
3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 560,00 560,00 0,00 
3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 2.357,09 2.357,09 373,76 
3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 583,33 583,33 233,33 
3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 1.215,46 407,46 17,46 
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 126.097,02 126.097,02 18.747,14 
3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 582.807,67 582.807,67 748,38 
3219.003 Λοιπά έσοδα       57.972,72                      52.286,52                     9.780,66 
3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 84.524,07 82.076,07 8.247,90 
3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00 
3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων                                                                                         165.669,52                    163.318,46                   30.868,15 
3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 100.729,97 100.729,97 25.561,37 
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 5.411,25 5.411,25 755,58 
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας          10.000,00                    10.000,00                    9.452,69 
3219.011          Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα                                                                                         6.367,11                        6.278,91                    5.926,25 
3219.012           Καταβολή ΦΠΑ                             187.262,88                    186.934,52                  31.209,75 
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                             308.705,87                   308.314,37                     7.141,26 
          8.250.081,54       8.154.021,05     453.099,93 
 
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…-8511της αντίστοιχης 

υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 
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4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.445.012,20 2.163.393,47 88,48% 2.163.393,47 88,48% 100% 
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 

2.179.412,20 1.909.587,82 87,62% 1.909.587,82 87,62% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ  προϋπολογισθέντων  και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 269.824,38 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 

34.620,00 22.825,65 65,93% 22.825,65 65,93% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 11.794,35 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 

230.980,00 230.980,00 100,00% 230.980,00 100,00% 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 Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 
 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 

12.481.379,26 10.206.848,85 81,78% 11.360.743,09      91,02% 10.206.848,86 10.206.848,86 81,78% 89,84% 

 
  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 

28.066.714,25 2.785.357,90 99,24% 3.380.640,85 12,05% 2.785.357,90 2.785.357,90 9,93% 82,39% 

                                                               
   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 

2.802.156,20 135.151,21 48,23% 610.518,89 21,78% 135.151,21 135.151,21 4,82% 22,14% 

 
  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, 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, προμήθεια κολόνων φωτισμού, προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων, οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169,την 
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αγορά ακινήτου στην Αγ.Τριάδα Σούρεζας, την αγορά ρυμοτ. ακινήτου στο Ο.Τ.27, τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο, την 

προμήθεια τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων για τη Ζ΄ Παιδική εξοχή Κερατέας. 

 
                                                                                                             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 

21.272.876,23 2.238.376,55 10,52% 2.313.800,79 10,88% 2.238.376,55 2.238.376,55 10,52% 96,74% 

 
  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 

3.991.681,82 411.830,14 10,32% 456.321,17 11,43% 411.830,14 411.830,14 10,32% 90,25% 

 
  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 

12.128.918,95 3.855.070,32 31,78% 3.980.419,82 32,82% 3.855.070,32 3.855.070,32 31,78% 96,86% 
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81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 
 

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 

2.018.264,77 1.931.303,45 95,69% 2.018.264,32 100,00% 1.931.303,45 1.931.303,45 95,69% 95,69% 

 
  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 

2.213.974,70 1.923.766,87 86,89% 1.962.155,50 88,63% 1.923.766,87 1.923.766,87 86,89% 98,04% 

 
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 

7.896.679,48         

 
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/03.02.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 

κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

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

0 Τακτικά έσοδα 8.091.083,40 9.409.413,13 1,162936 7.573.202,79 0,935994 0,804854 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 66.781,68 54.830,91 0,821047 51.111,63 0,765354 0,932168 
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 10.000,00 5.099,62 0,509962 5.099,62 0,509962 1 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.221.570,56 4.707.798,67 1,461337 3.238.999,39 1,00541 0,688007 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 713.427,71 633.088,60 0,88739 573.348,10 0,803653 0,905636 
5 Φόροι και εισφορές 1.238.479,61 1.113.476,38 0,899067 809.525,10 0,653644 0,727025 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2.756.607,12 2.816.839,53 1,02185 2.816.839,53 1,02185 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 84.216,72 78.279,42 0,9295 78.279,42 0,9295 1 
1 Εκτακτα έσοδα 29.764.047,08 4.947.893,42 0,166237 4.917.788,20 0,165226 0,993916 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 14.389,28 0,00 0 0,00 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.093.217,69 1.553.128,87 0,741982 1.553.128,87 0,741982 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 27.242.442,27 3.201.591,07 0,117522 3.201.591,07 0,117522 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ######## 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 224.995,25 164.553,90 0,731366 144.545,00 0,642436 0,878405 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 189.002,59 28.619,58 0,151424 18.523,26 0,098005 0,647223 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.910.404,47 1.477.706,84 0,773505 1.311.853,52 0,686689 0,887763 
21 Τακτικά έσοδα 1.896.820,15 1.463.714,34 0,771667 1.298.238,24 0,684429 0,886948 
22 Έκτακτα έσοδα 13.584,32 13.992,50 1,030048 13.615,28 1,002279 0,973041 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8.250.081,54 8.154.021,05 0,988356 453.099,93 0,054921 0,055568 
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 8.250.081,54 8.154.021,05 0,988356 453.099,93 0,054921 0,055568 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.445.012,20 2.163.393,47 0,884819 2.163.393,47 0,884819 1 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2.179.412,20 1.909.587,82 0,876194 1.909.587,82 0,876194 1 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 34.620,00 22.825,65 0,65932 22.825,65 0,65932 1 
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 230.980,00 230.980,00 1 230.980,00 1 1 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2.240.357,27 0,00 0 0,00 0 ######## 
  Σύνολα εσόδων 52.700.985,96 26.152.427,91   16.419.337,91     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

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 12481379,26 10206848,9 0,817766 11360743,09 0,9102154 10206848,9 10206848,86 0,8177661 0,8984314 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3522924,91 3340246,73 0,948146 3370528,44 0,9567415 3340246,73 3340246,73 0,9481459 0,9910157 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1023820,65 871973,21 0,851686 947091,07 0,9250556 871973,21 871973,21 0,8516855 0,9206857 
62 Παροχές τρίτων 2453887,63 1774823 0,72327 2354124,76 0,959345 1774823,01 1774823,01 0,7232699 0,7539205 
63 Φόροι - τέλη 54678,74 51691,42 0,945366 51691,42 0,945366 51691,42 51691,42 0,945366 1 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 921968,41 495014,85 0,536911 700563,03 0,7598558 495014,85 495014,85 0,5369109 0,7065957 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 345252,19 322808,31 0,934993 322808,31 0,9349928 322808,31 322808,31 0,9349928 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1414747,18 912638,54 0,645089 1176283,27 0,8314442 912638,54 912638,54 0,6450895 0,7758663 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2735199,55 2429112,79 0,888093 2429112,79 0,8880934 2429112,79 2429112,79 0,8880934 1 
68 Λοιπά Έξοδα 8900 8540 0,959551 8540 0,9595506 8540 8540 0,9595506 1 
7 Επενδύσεις 28066714,25 2785357,9 0,099241 3380640,85 0,1204502 2785357,9 2785357,9 0,0992406 0,8239142 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2802156,2 135151,21 0,048231 610518,89 0,2178747 135151,21 135151,21 0,0482311 0,2213711 
73 Έργα 21272876,23 2238376,55 0,105222 2313800,79 0,1087677 2238376,55 2238376,55 0,1052221 0,9674024 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 3991681,82 411830,14 0,103172 456321,17 0,114318 411830,14 411830,14 0,1031721 0,9025006 
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 12128918,95 3855070,32 0,317841 3980419,82 0,328176 3855070,32 3855070,32 0,3178412 0,9685085 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2018264,77 1931303,45 0,956913 2018264,32 0,9999998 1931303,45 1931303,45 0,9569128 0,956913 
82 Αποδόσεις 2213974,7 1923766,87 0,86892 1962155,5 0,8862592 1923766,87 1923766,87 0,86892 0,9804355 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7896679,48 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
9 Αποθεματικό 23973,5                 

  Σύνολα δαπανών 52700985,96 16847277,1   18721803,76   16847277,1 16847277,08     
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Μεταβολή %
%1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.559.527,55 10.383.981,97 11.926.618,12 1,15
1. Απαιτήσεις απόφόρους,τελη κλπ 8.339.674,21 8.174.454,74 9.716.690,49 1,19
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό 

Δημόσιο & Δημοσιες επιχ
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.219.853,34 2.209.527,23 2.209.927,63 1,00
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.240.699,83 2.052.680,50 1.812.694,98 0,88
1. Ταμείο 893,70 1.821,91 1.823,40 1,00
2. Καταθέσεις όψεως και 

προθεσμίας
2.239.806,13 2.050.858,59 1.810.871,58 0,88

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.014.713,35 1.014.694,23 53.619,55 0,05

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 63.331,06 63.331,06 53.619,55 0,85
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 951.382,29 951.363,17 0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 

ενεργητικού
0,00 0,00 0,00

1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.244.887,53 1.864.823,90 1.810.398,16
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

σε τράπεζες
1.802.517,57 1.705.004,09 1.603.297,52

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες

442.369,96 159.819,81 207.100,64

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.971.096,55 2.407.867,54 2.134.921,77 0,89
1. Προμηθευτές 1.674.733,67 2.064.006,99 1.781.814,01 0,86
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 209.442,39 170.790,50 175.180,13 1,03
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 183,47 107.915,20 121.633,80 1,13
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες & 

μακροπροθεσμες  υποχρεώσεις
86.737,02 65.154,85 56.293,83 0,86

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

756.564,15 715.370,72 715.370,72

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

(πληρωτέα)
756.564,15 715.370,72 715.370,72

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
παθητικού

0,00 0,00 0,00

4ο Τρίμηνο 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

τέλος Προηγούμενου έτους 3ο Τρίμηνο 2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των 

Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

Αρ. Απόφ.:36/2020 

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 των πρακτικών Νο1 και 

Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας υγρών καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2497/22.11.2019 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας σχετικά με την 

προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

(ΑΔΑΜ: 19REQ005934308) 

− Την υπ’ αριθμ.106/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

σχετικά με τον προγραμματισμό της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του για 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑ: ΩΣΡΧΟΞ1Β-5Μ6) 

− Την υπ’ αριθμ. 311/29.11.2019 απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» με θέμα 

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

κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών» (ΑΔΑ: ΩΜΥ4ΟΞ1Β-ΝΒ4) 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2083/15.11.2019 εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την 

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

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑΜ: 19REQ005863535) 

− Την υπ’ αριθμ. 109/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας καυσίμων (ΑΔΑ: 6ΠΚΞΟΚΚΟ-ΩΡ7) 

− Την υπ’ αριθμ. 204/26.11.2019 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» με θέμα 

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

κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών» (ΑΔΑ: 6ΑΒΠΟΚΚΟ-ΞΕΜ) 

− Το αρ. πρωτ: 358/12.11.2019 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών (ΑΔΑΜ: 19REQ005838356) 
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− Το πρακτικό Νο10/12.11.2019 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

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

πετρελαίου θέρμανσης ποσότητα 220.000 λίτρων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑ: 

786ΟΟΞΥ4-Γ05) 

− Το αρ. πρωτ: 307/12.11.2019 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ σχετικά με τον προγραμματισμό 

προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑΜ: 19REQ005839544) 

− Το πρακτικό Νο10/15.11.2019 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

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

πετρελαίου θέρμανσης ποσότητας 180.000 λίτρων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑ: 

6ΗΤΥΟΞΥ4-7ΤΕ) 

− Την υπ’ αριθμ. 979/25.11.2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «Έγκριση 

Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις 

ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» (ΑΔΑ: 

ΨΟΣΧΩΛ1-ΔΙΖ) 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21257/19.11.2019 εισήγηση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του  Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 19REQ005886306) 

− Την υπ’ αριθμ. 980/25.11.2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «Έγκριση 

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

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» (ΑΔΑ: 7Χ3ΝΩΛ1-Β6Η) 

− Την υπ’ αριθμ.45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

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

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

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών   

− Την υπ’ αριθμ.220/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.45/2019 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παρούσας 

σύμβασης (ΑΔΑ:  ΡΗ61ΩΛ1-5Δ2) 

− Την υπ’ αριθμ.1029/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού (α/α συστήματος: 82563). 

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

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4 Δεκεμβρίου 2019. 
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Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

19PROC005960011 και η προκήρυξη αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 19PROC005959160.  Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6ΞΑΙΩΛ1-59Υ)  και στις εφημερίδες 

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

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 7η Ιανουαρίου 2020, ενώ 

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

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 191/08.01.2020 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 13η 

Ιανουαρίου 2020. 

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

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

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 598/15.01.2020 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Τετάρτη  

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

αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

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

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

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.1029/2019 και με 

αριθμ. πρωτ: 22379/04.12.2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

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

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1 Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.1029/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

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

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 82563 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 7 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 

http://www.lavreotiki.gr/
http://www.lavreotiki.gr/
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ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 13η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00. 

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

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

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

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

στοιχείων τους. 

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

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

160899.   

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

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

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

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

ηλεκτρονικής προσφοράς του και έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου: 247/09.01.2020. 

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

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

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

Κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

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

σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.  

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

του διαγωνισμού. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

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

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

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας  

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 751/17.01.2019 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 20 Ιανουαρίου 

2020. 

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

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

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 940/21.01.2020 διαβιβαστικό έγγραφό της και σας 

θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Δευτέρα  

και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

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

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

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.1029/2019 και με αριθμ. πρωτ: 22379/04.12.2019 Διακήρυξη 

Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

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

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.1029/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

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

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 82563 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 7 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 13η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 15.01.2020 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 598/15.01.2020 διαβιβαστικό έγγραφο, 

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

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

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης του υποφακέλου «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 20η Ιανουαρίου 

2020 και ώρα 11:00, ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 751/17.01.2020 έγγραφο, το οποίο 

απεστάλη προς τον μοναδικό συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. του οποίου η 
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προσφορά έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο αξιολόγησης του υποφακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής 

– τεχνική προσφορά».  

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

το εξής αποτέλεσμα: προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μείον πέντε τοις εκατό 

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Εισηγείται 

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

ως προσωρινού μειοδότη με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μείον πέντε τοις εκατό. 

Σε κάθε περίπτωση το  συμβατικό ποσό δεν θα υπερβεί το  ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης 

δηλαδή 2.629.554,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ.1029/2019 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής, 

− το με ημερομηνία 15.01.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 20.01.2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 15.01.2020 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

προσφορά». 

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

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

 (γ) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 20.01.2020 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

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

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

ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ’’, με έδρα στο 2ο Km Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με 
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προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μείον πέντε τοις εκατό (-5%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

(ε) Το συμβατικό ποσό κάθε ομάδας καυσίμων δεν θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της υπ’ 

αριθμ. 45/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την συγκεκριμένη ομάδα. Ήτοι: 

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: 1.956.350,00 € 

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: 96.964,00 € 

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: 164.640,00 € 

ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: 

226.380,00 € 

ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: 185.220,00 € 

Σε κάθε περίπτωση, το  συμβατικό ποσό δεν θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 

45/2019 μελέτης δηλαδή 2.629.554,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.1/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα: ‘’προμήθεια σκυροδέματος C16/20’’, προϋπολογισμού δαπάνης 160.332,00 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

Αρ. Απόφ.: 37/2020 

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.1/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: ‘’προμήθεια σκυροδέματος 

C16/20’’, προϋπολογισμού δαπάνης 160.332,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων», 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  
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− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

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

συναλλαγές» 

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

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

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

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

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  

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

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

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

− 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. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 666/16.01.2020 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια σκυροδέματος τύπου C16/20 (ΑΔΑΜ: 20REQ006166164) 

3. Την αριθμ. Α-226/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΗΛΤΩΛ1-Θ0Τ) 

4. 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 

5. Την υπ’ αριθμ.1/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο ‘’προμήθεια 

σκυροδέματος C16/20’’, προϋπολογισμού δαπάνης 160.332,00 ευρώ 

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

διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου έτοιμου σκυροδέματος, 

κατηγορίας C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), που 
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θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση - βελτίωση οδών και των κοινοχρήστων χώρων - εγκαταστάσεων 

και υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Σκοπός της προμήθειας, είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υποδομών του Δή-

μου, η συντήρηση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, η βελτίωση της ασφάλειας 

κυκλοφορίας των πολιτών. Η προμήθεια θα χρησιμοποιηθεί από τα δημοτικά συνεργεία κατά την 

εκτέλεση μικρών εργασιών για τα οποία δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, σε διάφορες 

θέσεις εντός του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Με την προμήθεια των υλικών παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των 

προβλημάτων  που προκύπτουν καθημερινά  στα κτίρια, τους δρόμους, άλλα και στους 

κοινοχρήστους και κοινωφελείς χώρους, αρμοδιότητας του Δήμου, όπως αυτές καθορίζονται στο 

άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», καθ' όλη την διάρκεια του έτους.  

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 44114100-3 ‘’έτοιμο σκυρόδεμα’’. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.332,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως: 

Καθαρή αξία: 129.300,00 ευρώ 

ΦΠΑ 24%: 31.032,00 ευρώ 

Συνολική Αξία: 160.332,00 ευρώ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.  

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ 

[ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της 

χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 

1.000.000.000 € (ΑΔΑ: 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ)]. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑ 64-6662.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020. 

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. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαβιβάζει προς έγκριση την υπ’ αριθμ.1/2020 μελέτη με 

τίτλο ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20’’, προϋπολογισμού δαπάνης 160.332,00 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. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

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

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

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Την υπ’ αριθμ.1/2020 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.1/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο: 

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20’’, προϋπολογισμού δαπάνης 160.332,00 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: 

1. 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 

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 
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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 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ 

[ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της 

χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 

1.000.000.000 € (ΑΔΑ: 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ)]. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑ 64-6662.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου έτοιμου 

σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση βελτίωση οδών και των 

κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 Σκοπός της προμήθειας, είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υποδομών του Δή¬μου, η 

συντήρηση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, η βελτίωση της ασφά¬λειας κυκλοφορίας των 

πολιτών. 
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Η προμήθεια πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τα δημοτικά συνεργεία κατά την εκτέλεση μικρών 

εργασιών για τα οποία δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, σε διάφορες θέσεις εντός του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Με την προμήθεια των υλικών παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αντι¬μετώπισης των προβλημάτων, 

που προκύπτουν καθημερινά, στα κτίρια, τους δρόμους άλλα και στους κοινοχρήστους και 

κοινωφελείς χώρους, αρμοδιότητας του Δήμου, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό¬γραμμα Καλλικράτης», 

καθ' όλη την διάρκεια του έτους.  

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): 44114100-3 ‘’έτοιμο σκυρόδεμα’’. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.332,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως: 

Καθαρή αξία: 129.300,00 ευρώ 

ΦΠΑ 24%: 31.032,00 ευρώ 

Συνολική Αξία: 160.332,00 ευρώ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες. 

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

αριθμ. 1/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της παρούσας 

διακήρυξης.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19.07.18) ‘’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»] -

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 

για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις’’, 

- του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 

- του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/06.12.2016) «Απλοποίηση διαδικασιών 

σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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- του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», 

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

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

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

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

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

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

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

συναλλαγές»,  

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

και πράξεων»  

- του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις», 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

- του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

- 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. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα το άρθρο 64, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

- του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  
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- του Π.Δ/τος 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

- του Π.Δ/τος 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.)»,  

- της κατευθυντήριας οδηγίας 19 -2η Έκδοση- (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ 

ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

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

- 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. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 666/16.01.2020 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

σχετικά με την προμήθεια σκυροδέματος τύπου C16/20 (ΑΔΑΜ: 20REQ006166164) 

2. Η αριθμ. Α-226/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΗΛΤΩΛ1-Θ0Τ) 

3. 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 

4. Η υπ’ αριθμ.1/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο ‘’προμήθεια 

σκυροδέματος C16/20’’, προϋπολογισμού δαπάνης 160.332,00 ευρώ 

5. Η υπ’ αριθμ…../2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.1/2020 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (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 
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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 14:00 

 

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 

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.1/2020 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 (άρθρο 18, παρ.2 του Ν.4412/2016) 

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Α. Η υπ’ αριθμ.1/2020 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Β. Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης) 

 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 
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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: 

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. 
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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. 

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 

(Ν4194/2013). 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. 
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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 

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  
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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.), 

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 δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι (2.586,00) 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.  
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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 

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), 
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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). 

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 
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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 

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

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

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

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 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 
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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  

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  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται απόδειξη Οικονομικής και 

Χρηματοοικονομικής Επάρκειας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται απόδειξη Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Ικανότητας. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Εφόσον δεν απαιτείται απόδειξη: (α) Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και (β) Τεχνικής 

και Επαγγελματικής Ικανότητας, δεν προβλέπεται στήριξη στην ικανότητα τρίτων. 
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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. 

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’). 
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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 

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.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 94 από 138 

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. 

(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.  
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 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 

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. 
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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. Απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

Β.4. Απόδειξη τεχνικής ικανότητας της παραγράφου ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΤΑΙ. 

Β.5. Απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

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 

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 
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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. Στήριξη του οικονομικού φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 

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 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α (αριθμ.1/2020 

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. 
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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.  

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. 
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(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 

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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 100 από 138 

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: 

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.1/2020 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..  

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. 

Επισημαίνεται ότι στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του προμηθευτή θα εμπεριέχονται 

υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται 
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σε συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας και θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς: 

1. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή 

ισοδύναμο αυτού, του παραγωγού του έτοιμου σκυροδέματος στον τομέα παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος, το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο επίσημο φορέα διαπίστευσης, με στόχο 

την μεγαλύτερη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητάς του σκυροδέματος. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του υποψήφιου προμηθευτή ότι, 

τα προσφερόμενα από αυτόν προς προμήθεια είδη, συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον 

υποψήφιο ο οποίος θα είναι τελικά ο ανάδοχος. 

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.  

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. 
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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. 

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 
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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: 

•      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 
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απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 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). 
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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 

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. 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4  

(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.   
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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 

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 
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που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του 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 
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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. 

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 
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από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

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

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

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  
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4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

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.  
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ε) Τα έξοδα δειγματοληψίας και ελέγχων. 

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.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με 

τις ανάγκες του Δήμου. 

Η παράδοση του σκυροδέματος θα γίνεται σε οποιαδήποτε απόσταση, στη θέση που θα του υποδείξει 

η υπηρεσία έτοιμου προς χρήση. 

Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται και θα παραδίδει το σκυρόδεμα είτε αυθημερόν ή εντός μιας (1) 

εργάσιμης ημέρας από την εκάστοτε παραγγελία, η οποία θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω έγγραφου 

μηνύματος με FAX. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
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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 

(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. 
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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. 

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 

Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι του σκυροδέματος στο έργο καθώς και οι επανέλεγχοι οι οποίοι 

ενδεχομένως θα απαιτηθούν θα εκτελεστούν σύμφωνα με το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) (αριθμός κυβικών 
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δοκιμίων, μέθοδοι και λήψη κυλινδρικών δοκιμίων για επανέλεγχο σε σκληρυμένο σκυρόδεμα κ.λ.π. 

ανάλογως του είδους σκυροδέματος Εργοστασιακό σκυρόδεμα με ή χωρίς πιστοποίηση ελέγχου 

παραγωγής ή Εργοταξιακό σκυρόδεμα).  

Σημειώνεται πως το κόστος των ελέγχων (λήψη δοκιμίων, συντήρηση, με¬ταφορά και το κόστος των 

εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και των απαραίτητων μελετών), επιβαρύ¬νουν σε κάθε περίπτωση 

τον ανάδοχο. Οι λοιπές αποζημιώσεις θα ακολουθούν τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. Ε' του ΚΤΣ-2016. 

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: Εισήγηση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2020 – αποδοχή ποσών 

Αρ. Απόφ.: 38/2020 

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 «εισήγησης 1ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 – αποδοχής ποσών», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 05.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-

5/15-6-1959 καθώς και από το άρθρο 161 του ΔΚΚ για τις πιστώσεις των έργων (η παρ.1 καταργήθηκε 

με το άρθρο 77 του Ν.4316/14). Πρόκειται για εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στις 

περιπτώσεις, όπου μία πίστωση μπορεί να μεταφερθεί εφόσον:   

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-8-metafora-pistoseon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-8-metafora-pistoseon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-8-metafora-pistoseon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthro-161-metafora-pistoseon-gia-tin-ektelesi-ergou-apothematiko.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthro-161-metafora-pistoseon-gia-tin-ektelesi-ergou-apothematiko.html
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1. έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της  

2. καθίσταται ανέφικτη η πραγματοποίησή της οπότε μπορεί να μεταφερθεί μέρος ή το σύνολο 

της πίστωσης για τη κάλυψη νέων αναγκών για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν 

προβλεφθεί στο προϋπολογισμό. 

 Επίσης, αναμόρφωση πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις εγγραφής εσόδων όπως έκτακτη   

επιχορήγηση, χορήγηση δανείου κλπ. απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959  ορίζεται πως πρέπει να τεκμηριώνεται το 

έκτακτο της αναμόρφωσης μέσω της εισήγησης της υπηρεσίας, η οποία εισηγείται την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού. Η αναφορά του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 σε έκτακτες και επείγουσες 

ανάγκες δεν ταυτίζεται με την έννοια του κατεπείγοντος, αλλά αποτελεί προσπάθεια περιορισμού των 

συχνών αναμορφώσεων.  

Ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρου 23 του  Ν.3536/07 απαιτεί οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων 

που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., να υποβάλλονται στον Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης   για έλεγχο νομιμότητας και να συνοδεύονται από τις 

εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.  

Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητά της απόφασης 

αναμόρφωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά 

παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 

υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 

του ν. 3463/2006.  

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 55905/19 (ΦΕΚ 3054Β’/29-7-2019) θα πρέπει όλοι οι φορείς να 

προβούν σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού βάσει των οριστικών μεγεθών όπως 

διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2019. Επίσης, έχουν προκύψει επείγουσες 

ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής   του τρέχοντος 

έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου 

να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό 

κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του 

προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων. 

Βάσει της παρ. IV της εγκυκλίου 108/2019 ορίζεται ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί 

ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις 

αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του 

προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 

4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, 

εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του ίδιου 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-8-metafora-pistoseon.html
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άρθρου «Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο 

κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για 

όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». 

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 

108/2019, οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους 

προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής 

υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση 

που συζητείται και η αναμόρφωση του Π/Υ που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε 

περίπτωση που τροποποιηθούν  ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η 

ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή 

πίστωσης του προς ψήφιση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν 

συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και εγκρίνεται αυτή 

που λάβει τις περισσότερες θετικές ψήφους. 

 Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2019 ορίζεται ότι «Έγκυρες 

θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική 

επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι 

λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας». Στην περίπτωση της 

μη κατάθεσης εναλλακτικής πρότασης τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, σύμφωνα με την οποία έγκυρες 

θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών 

εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 

πλειοψηφίας. 

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της: 

• την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης.» 

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

• άρθρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Προϋπολογισμός Δήμων» 

• την εγκύκλιο 108/2019  

• τις διατάξεις της ΚΥΑ 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2018 Β’ τεύχος) 
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• το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

• τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την 196/2019 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την 2219/22.11.19 απόφαση του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2020 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Επισυνάπτεται πίνακας μεταβολών της 1ης Αναμόρφωσης. 

 

Στην τρέχουσα αναμόρφωση έχει ληφθεί υπόψη:  

• η έγκριση του προγράμματος εκτελεστέων έργων για το οικονομικό έτος 2020 κατά την 27η 

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σύμφωνα με την οποία εντάχθηκαν τρία νέα 

έργα συνολικού ύψους 1.550.000 ευρώ. 

•  η Απόφαση 4025/27.1.20 του ΥΠΕΣ που αφορά  Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση 

υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις . 

• η Απόφαση 83448/22.11.19 του ΥΠΕΣ για Επιχορήγηση των Δήμων από το πρόγραμμα 

<<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ>> που αφορά προμήθεια απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων αποκομιδής 

ύψους 150.000 ευρώ.  

• η χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον «Καθαρισμό 

και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια 

περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» στα πλαίσια του προγράμματος της ΣΑΕ 055 ποσού 24.347,93 

ευρώ.  

• Οι μεταβολές λοιπών χρηματοδοτήσεων οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στον αρχικό Π/Υ ή 

αφορούν ανεκτέλεστο υπόλοιπο προηγουμένης χρήσης. 

Με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2019, πολλά από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία πλέον είναι 

οριστικά έχουν διαφοροποιηθεί από τις προβλέψεις που είχαν γίνει κατά την κατάρτιση του Π/Υ 

(άρθρο 6 της ΚΥΑ 55905/2019) όπως: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι  

Επαναϋπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2018 για την 

ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον 

προϋπολογισμό 2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε 

συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που 

έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στις ΟΜΑΔΕΣ 
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ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά με 

χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2018.  

Στην προκειμένη περίπτωση τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2018 ανέρχονται στο 

ποσό των 7.512.306,48 ευρώ και  είναι μεγαλύτερα από τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 

31/12/2019 τα οποία ανέρχονται σε 6.231.285,04 ευρώ όπως φαίνεται και στο κάτωθι πίνακα: 

 

Σύνολα 7.512.306,48 6.231.285,04 7.512.306,48 

ΚΑΕ  Εισπραχθέντα 2018   Εισπραχθέντα 2019  Π/Υ 2020 

01 43.044,99 51.111,63 58.513,96 

02 13.982,15 5.099,62 10.000 

03 3.275.286,92 3.238.999,39 3.359.175,33 

04 545.898,10 573.348,10 671.095,26 

05 816.140,09 809.525,10 1.031.109,83 

07 81.331,55 78.279,42 85.506,72 

11 - - 15.000 

14 - 
  

15 153.460,32 144.545,00 221.000 

16 8.497,27 18.523,26 191.139,8 

21 2.573.552,72 1.298.238,24 1.853.265,58 

22 1.112,37 13.615,28 16.500 

 

Άρα το ανώτατο όριο της ομάδας εσόδων Ι διαμορφώνεται στο ποσό ύψους 7.512.306,48 ευρώ. 

Βάσει των ανωτέρω, ο Δήμος  προέβη   σε αναμόρφωση με μείωση των ΚΑΕ εσόδων της ομάδας Ι  κατά 

23.868,23 ευρώ προκειμένου να διαμορφωθεί το ανωτέρω ποσό. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 

Οι φορείς εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, 

επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85 

«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 

οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον 

προϋπολογισμό του 2020 για τους Κ.Α.Ε. 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις 

εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον Κ.Α.Ε. 32 για τα έτη 2018 και 2019. Στην περίπτωση, 

που το εγγεγραμμένο ποσό στον Κ.Α.Ε. 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι 

υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού 

στον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε. 
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Στους ακόλουθους πίνακες φαίνονται τα μεγέθη όπως προϋπολογίσθηκαν και όπως πρέπει να 

διαμορφωθούν. 

Αντιστοίχιση ΚΑΕ 32 
Τελικό 
διαμορφωθέν 
ποσό 

 Αρχικός Π/Υ   Ποσά προς 
αναμόρφωση 

3211. 5.187.437,28 3.798.126,99 1.389.310,29 
3212.001 1.711.027,78 1.912.760,19 (201.732,41) 
3214.001 78.976,25 83.941,78 (4.965,53) 
3215. 141.376,25 143.709,06 (2.332,81) 
3216.001 343.209,60 343.209,60 - 
3217.001 223.255,86 225.491,44 (2.235,58) 
3217.002 102.884,15 103.310,30 (426,15) 
3217.003 4.998,64 4.998,64 - 
3217.004 1.993,73 2.442,93 (449,20) 
3217.005 5.133,30 5.273,30 (140,00) 
3217.006 4.501,37 5.808,03 (1.306,66) 
3217.007 560,00 560,00 - 
3217.008 1.983,33 2.263,33 (280,00) 

3217.009 350,00 583,33 (233,33) 

3217.010 390,00 390,00 - 
3217.011 2.356,66 2.356,66 - 
3218. 117.121,24 124.460,40 (7.339,16) 
3219.002 912.998,44 608.663,26 304.335,18 
3219.003 42.505,86 51.704,38 (9.198,52) 
3219.004 88.795,75 103.502,64 (14.706,89) 

3219.005 832,67 832,67 - 

3219.006 136.900,30 147.243,64 (10.343,34) 

3219.007 130.296,30 136.356,72 (6.060,42) 
3219.008 4.655,67 4.973,12 (317,45) 

3219.009 547,31 547,31 - 

3219.011 352,66 6.278,91 (5.926,25) 

3219.012 155.724,77 181.429,44 (25.704,67) 

3219.013 269,28 - 269,28 

3219.014 0,00 7.212,05 (7.212,05) 

3221. 331.655,55 325.583,93 6.071,62 

Γενικό Άθροισμα 9.733.090,00 8.334.014,05 1.399.075,95 

 

 

ΚΑΕ 8511  διαμορφωθέν 
ποσό αρχικό ποσό ποσά προς αναμόρφωση 

Σύνολο ΚΑΕ  8511 9.279.990,07 7.980.611,99 1.299.378,08 
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00.8511 1.616.398,65 1.351.678,02 264.720,63 
20.8511 5.129.499,37 3.740.189,08 1.389.310,29 
25.8511 1.534.156,08 1.852.241,99 -318.085,91 
30.8511 895.201,04 924.824,03 - 29.622,99 
45.8511 104.734,93 111.678,87 - 6.943,94 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

Βάσει των extrait των τραπεζών το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2019 στο 

ποσό ύψους 1.812.418,10 ευρώ έναντι του ποσού των 2.790.604,54 ευρώ που είχε προϋπολογισθεί 

κατά την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2020. 

 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία καθαριότητας 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΕ Περιγραφή Διαμορφωθέν Π/Υ 2020 

0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 3.344.175,33 

0311.002 Τέλη καθαριότητας από Μαρίνα 15.000,00 

2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 1.248.876,54 

3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.187.437,28 

5113. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 281.264,15 

  Σύνολο  10.076.753,30 
 

Βάσει του υπ’ αρίθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, υπογραμμίζεται τη δυνατότητα 

απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών.  

Στον κάτωθι πίνακα εμφανίζονται οι δαπάνες της υπηρεσίας που θα πραγματοποιηθούν εντός του 

2020 και θα πληρωθούν από τα έσοδα της υπηρεσίας τα οποία ανέρχονται στο ποσό ύψους 

10.106.753,30.  

 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΕ Περιγραφή Διαμορφωθέν Π/Υ 2020 
20-6. Λειτουργικές δαπάνες  4.039.998,04 
20-7. Επενδύσεις 303.360,00 
20-8. Πληρωμές Π.Ο.Ε& λοιπές  5.733.395,26 
  Σύνολο 10.076.753,30 

 
Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες υπάρχει ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό 

έτος 2020. 

 Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος 2020, 
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ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών ύψους 52.617.206,68 ευρώ.  

 Μετά την Αναμόρφωση το αποθεματικό μεταβάλετε  στο ποσό των 27.036,48 ευρώ. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 1η αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της.» 

  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 από 05.02.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης 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 
 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 33.031,48 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 1211.010 Χρηματοδότηση για την λειτουργία καταφυγίων  6.068,94 0,00 
 αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την  
 υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους. 
 2 1217.001 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα EUROPE  10.080,00 0,00 
 FOR CITIZENS 2014-2020 
 3 1217.002 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα  WiFi4EU 15.000,00 0,00 

 4 1219.001 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων  2.190.265,11 0,00 
 δικαστικών αποφάσεων 
 5 1321.019 Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαυρεωτικής 30.688,00 0,00 

 6 1322.022 Χρηματοδότηση Προγράμματος "Καθαρισμός και 24.347,93 0,00 
  συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του  
 δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα  
 όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ" 
 7 1322.028 Ανάπλαση Λ.Αθηνών-Σουνίου κάθετων οδών  250.000,00 0,00 
 και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως  
 Κερατέας (ΠΔΕ ΣΑΕ 068) 
 8 1322.031 Προμήθεια απορριμματοφόρων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 150.000,00 0,00 

 9 1326.012 Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής 723.585,49 0,00 

 10 1326.027 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο 4ο Δημοτικό  100.000,00 0,00 
 σχολείο Κερ 
 11 1326.028 Αντικατάσταση συνθετ.χλοοταπ.γηπέδου Ραφιά 450.000,00 0,00 

 12 1326.029 Κατασκευή εργαστηρίου ειδ.επαγ.εκπαιδ.&  1.000.000,00 0,00 
 κατάρτισης για παιδιά άνω των 14 ετών 
 13 1329.017 Χρηματοδότηση ΣΒΑΚ - Πράσινο Ταμείο 4.000,00 0,00 
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 14 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.389.310,29 0,00 

 15 3219.002 Λοιπά έσοδα από φορο ηλεκτροδοτούμενων  304.335,18 0,00 
 χώρων 
 16 3219.003 Λοιπά έσοδα 21.984,41 0,00 

 17 5113. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  143.509,92 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 
 18 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  131.476,63 0,00 
 έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις  
 προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 
 19 5123.001 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 294.956,72 0,00 
  έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 
 20 5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 2.153,28 0,00 
  έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου. 
 7.241.761,90 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 21 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν  -23.868,23 0,00 
 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 
 22 1326.019 Μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ.Λαυρεωτικής  -59.641,27 0,00 
 και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος 
 23 1326.020 Προγραμ.Σύμβαση Περιφ.Αττ.για  -139.434,39 0,00 
 κατασκ.ποδοσφ.τάπηταΠρογραμματική Σύμβαση  
 Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή  
 ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού  
 για τις ανάγκες του γηπέδου του  Δημοτικού  
 Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου  
 24 3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -201.732,41 0,00 

 25 3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης -4.965,53 0,00 

 26 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας -2.332,81 0,00 

 27 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής  -2.235,58 0,00 
 Λεγραινών 
 28 3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης  -426,15 0,00 
 Κερατέας 
 29 3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Τρεχαντιέρα -449,20 0,00 

 30 3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Περιγιάλι -140,00 0,00 

 31 3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Αγ.Μαρίνα -1.306,66 0,00 
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 32 3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Δασκαλειό -280,00 0,00 

 33 3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Βγέθι -233,33 0,00 

 34 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων  -7.339,16 0,00 
 επιτηδευματιών 
 35 3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων -14.706,89 0,00 

 36 3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων -10.343,34 0,00 

 37 3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο -6.060,42 0,00 

 38 3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ.παραλίας Χάρακα -317,45 0,00 

 39 3219.011 Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα -Λοιπές  -5.926,25 0,00 
 αποδόσεις Δημοσίου 
 40 3219.012 Καταβολή ΦΠΑ -25.704,67 0,00 

 41 3219.014 Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων -7.212,05 0,00 

 42 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα -24.842,03 0,00 

 43 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -995.927,85 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 44 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -289.086,00 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου. 
 45 5123.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  -15.269,14 0,00 
 έσοδα για την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ 169Α 
 46 5124. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το  -250.000,00 0,00 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
 (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 
 -2.089.780,81 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 47 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 17.544,00 

 48 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  4.378,08 
 φοιτητών κ.λ.π 
 49 0,00 00-6117.011 Παροχή υπηρ.για συντ.φακ.,υποστήριξη &εκπροσώπηση σε  24.800,00 
 αρμόδιες  επιτροπες ενστάσεων  κτηματολογίουΠαροχή υπηρ.για 
  συντ.φακ.&εκπροσ.σε θεμ.κτηματολογ 
 50 0,00 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010,  20.000,00 
 άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 
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 51 0,00 00-6224.002 Έξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας Δήμου 6.000,00 

 52 0,00 00-6312.001 Φόρος ακινήτων 7.600,00 

 53 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 7.000,00 

 54 0,00 00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 16.095,20 

 55 0,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 

 56 0,00 00-6736.001 Επιχορ.σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2.000,00 

 57 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 36.981,12 

 58 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.274,76 

 59 0,00 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 2.003,84 

 60 0,00 10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό 187,00 

 61 0,00 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφ. υπερ ΤΕΑΔΥ 473,00 

 62 0,00 10-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 1.815,00 

 63 0,00 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ.αορίστου Χρόνου 640,08 

 64 0,00 10-6142.008 ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση, προσαρμογή και 1.240,00 
  συντήρηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών και δικλείδων στη  
 λειτουργία κυκλώματος εσόδων του Δήμου 
 65 0,00 10-6261.002 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού καταστήματος Κερατέας 5.312,40 

 66 0,00 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  22.000,00 
 μέσων 
 67 0,00 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 7.000,00 

 68 0,00 15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- 4.960,00 

 69 0,00 15-6117.006 Παροχή υπηρ.για την υποβολή  μελ. Κατ. Καταφυγίου αδέσποτων 3.100,00 
  ζώων 
 70 0,00 15-6162.001 Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών 419,63 

 71 0,00 15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  500,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 72 0,00 15-6232.006 Μίσθωμα χώρου για φιλοξενία Π.Β.Β.Μ. 5.000,00 

 73 0,00 15-6261.006 Συντήρηση-Επισκευή κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κερατέας 9.285,00 
 74 0,00 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  22.000,00 
 μέσων 
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 75 0,00 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 7.000,00 

 76 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 109.731,96 

 77 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 22.720,00 

 78 0,00 20-6051.001 Εργοδοτικές 17.224,13 
 εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 
 79 0,00 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 652,68 

 80 0,00 20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 25.820,90 

 81 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 4.644,48 

 82 0,00 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (προμ γάλακτος κλπ) 2.500,00 

 83 0,00 20-6117.005 παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου κίνησης 10.000,00 

 84 0,00 20-6117.006 παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρήσης μηχανημάτων έργου 20.000,00 

 85 0,00 20-6117.007 παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου 24.800,00 

 86 0,00 30-6117.011 Παροχή υποστ. Συμβουλ.υπηρεσιών για την υποβοήθηση της  24.800,00 
 Δνσης Τεχν.Υπηρ. στα πλαίσια πράξης ανάδειξης & αξιοποίησης  
 Πολιτιστικου Κεντρου ΔΛ 
 87 0,00 30-6117.012 Ωρίμανση προτ.ενεργειακής αναβαθμ.κτιριακου συγκροτήματος  24.800,00 
 Μηχανουργείου Λαυρίου 
 88 0,00 30-6117.013 Υπηρεσίες ελέγχου της παθολογίας διατηρητεου κτιριου  Ευτέρπη 24.800,00 

 89 0,00 30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών Υπηρεσιών 1.870,00 

 90 0,00 30-6262.003 Συντήρηση -επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 14.800,00 

 91 0,00 30-6262.023 εργασίες θραύσης αδρανών υλικών 25.000,00 

 92 0,00 30-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 

 93 0,00 30-6662.015 Προμήθεια σιδήρου για οικοδ.εργασίες 10.000,00 

 94 0,00 35-6262.021 Συντήρηση χλοοτάπητα Δ.Σταδίου Κερατέας; 4.767,76 

 95 0,00 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  12.000,00 
 μέσων 
 96 0,00 35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 
 97 0,00 60-6473.001 Υλοποίηση προγράμματος europe for citizens 12.500,00 

 98 0,00 62-6262.001 Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου  24.347,93 
 ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της  
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 ΕΥΔΑΠ 
 99 0,00 64-6117.002 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης  6.200,00 
 Ανοιχτό κέντρο εμπορίου 
 100 0,00 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  18.000,00 
 μέσων 
 101 0,00 15-7134.003 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου ασύρματης  15.000,00 
 ευρυζωνικής πρόσβασης WiFi4EU 
 102 0,00 15-7135.011 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στις παιδικές 3.663,17 
  χαρές Δ.Ε. Κερατέας 
 103 0,00 15-7425.003 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων  3.312,00 
 ανάδειξης του Δ.Λαυρεωτικής ως "Έξυπνης Πόλης" 
 104 0,00 15-7425.007 Αξιοποίηση ψηφιακών διαδραστικών οπτικοακουστικών  7.440,00 
 εφαρμογών και υπηρεσιών για την προβολή και ανάδειξη της  
 ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Λαυρεωτικής και  
 την προαγωγή του τουρισμού της εμπειρίας 
 105 0,00 20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 25.000,00 

 106 0,00 20-7132.010 προμήθεια καρότσας φορτηγού 24.800,00 

 107 0,00 20-7425.014 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου προετοιμασίας φακέλλου για την  11.160,00 
 υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση από ΕΥΔ ΕΠ  
 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ''Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων'' 
 108 0,00 25-7135.006 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Κερατέας 2.546,00 

 109 0,00 25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου 486,72 

 110 0,00 30-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  6.350,00 
 λογισμικά  
 111 0,00 30-7135.013 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πινακίδων σήμανσης  7.500,00 
 κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας 
 112 0,00 30-7135.021 προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλ.για την αναβαθμ.παιδικών χαρων 106.500,00 

 113 0,00 30-7135.022 Αγορά Λογισμικών 10.345,00 

 114 0,00 30-7323.017 Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής 723.585,49 

 115 0,00 30-7331.010 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και  82.942,45 
 λοιπές δράσεις 
 116 0,00 30-7425.022 Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών 3.000,00 

 117 0,00 30-7425.039 Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση Σχεδίων  4.000,00 
 Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου  
 Λαυρεωτικής 
 118 0,00 30-7425.044 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη φακέλλου με σκοπό  3.720,00 
 την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα του Υ.Π.ΕΣ <<  
 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  >> στην Πρόσκληση V στην  Ομάδα Γ. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 131 από 138 

 119 0,00 30-7425.046 Παροχή υπηρεσιών τροποποίησης χρήσεων γης Δημοτικής  24.800,00 
 Ενότητας Κερατέας 
 120 0,00 30-7425.048 Οριοθέτηση και καταγραφή κ.χ για τη σύνταξη Κανονισμού  24.428,00 
 κοινοχρήστων χώρων του Δ.Λαυρεωτικής 
 121 0,00 30-7425.050 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο ανάπτυξης 4.800,00 
  αρδευτικών δικτύων στην περιοχή της Κερατέας από την  
 εκμετάλλευση των εκροών των εγκαταστάσεων επεξεργασίας  
 λυμάτων του Δήμου καθώς και από τις τοπικές γεωτρήσεις  
 Αμάχαιρης και Ολύμπου 
 122 0,00 60-7425.001 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της διαχείρισης της 720,00 
  πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής¨ 
 123 0,00 61-7326.002 κατασκευή  γηπέδου 5Χ5 στο 4ο δημοτικό σχολείο Κερατέας 100.000,00 

 124 0,00 61-7326.003 Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Ραφιά 450.000,00 

 125 0,00 64-7132.001 Προμήθεια απορριμματοφόρου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 150.000,00 

 126 0,00 64-7321.002 κατασκευή εργαστήριου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και  1.000.000,00 
 κατάρτισης για παιδια ανω των 14 ετών 
 127 0,00 64-7331.001  Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και  117.100,00 
 λοιπές δράσεις (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 
 128 0,00 64-7425.001 Ενέργειες &διαδ.μελέτης ωριμ.έργου ανοιχτό κέντρο 1.000,00 

 129 0,00 00-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 549,99 

 130 0,00 00-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 27.917,20 

 131 0,00 00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 1.330.151,15 

 132 0,00 00-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 264.720,63 

 133 0,00 10-8111.002 Αποδοχές και έξοδα προσωπικού 1.488,95 

 134 0,00 10-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 48.377,50 

 135 0,00 10-8115.001 Διάφορα έξοδα 936,76 

 136 0,00 10-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 22.437,23 

 137 0,00 10-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 21.433,57 

 138 0,00 15-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 354,90 

 139 0,00 15-8115.002 Διάφορα έξοδα κατασκήνωσης 12.623,78 
 140 0,00 15-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 27.853,42 

 141 0,00 15-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 105.855,08 
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 142 0,00 15-8123. Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 13.580,00 

 143 0,00 20-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.249,95 

 144 0,00 20-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 254.438,31 

 145 0,00 20-8115.001 Διάφορα έξοδα 6.602,13 

 146 0,00 20-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 127.951,56 

 147 0,00 20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.389.310,29 

 148 0,00 25-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.709,40 

 149 0,00 25-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 4.959,20 

 150 0,00 30-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 307,40 

 151 0,00 30-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 33.413,90 

 152 0,00 30-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 61.327,21 

 153 0,00 30-8122.002 Διαμόρφωση ανάπλαση ελευθ.κοιν.χώρων 24.552,00 

 154 0,00 30-8122.021 Πληρωμές έργων ΠΟΕ 8.109,60 

 155 0,00 30-8123.002 Μελέτες για κτήρια-χώρους κοιν.χρήσης 24.308,90 

 156 0,00 35-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80.053,24 

 157 0,00 35-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.294,14 

 158 0,00 60-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 84,63 

 159 0,00 60-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 312,57 

 160 0,00 60-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 274,10 

 161 0,00 64-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 931,49 

 162 0,00 64-8122.001 Έργα 651,74 

 163 0,00 70-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.105,20 
 164 0,00 70-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία 7.812,00 

 165 0,00 70-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.872,70 

 166 0,00 70-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.219,99 
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 7.556.919,59 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 167 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  -500,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 168 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού -5.000,00 

 169 0,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία -4.000,00 

 170 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -1.000,00 

 171 0,00 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα  -2.000,00 
 Φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 
 172 0,00 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις -5.000,00 

 173 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  -50.000,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 174 0,00 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών -500,00 

 175 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -1.000,00 

 176 0,00 00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ -1.000,00 

 177 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -40.000,00 

 178 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -30.000,00 

 179 0,00 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες -5.000,00 

 180 0,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (προμ γάλακτος κλπ) -1.000,00 

 181 0,00 10-6142.011 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης  για την  -25.000,00 
 εφαρμογή του Ν.4624/19 περί  προστασίας προσωπικών  
 δεδομένων 
 182 0,00 10-6142.012 Διαμόρφωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών -1.000,00 

 183 0,00 10-6142.013 Προμήθεια προγράμματος παρακολούθησης  αποθηκών -4.000,00 

 184 0,00 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κατ.Λαυρίου -18.800,00 
 185 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  -2.000,00 
 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
 186 0,00 10-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων -1.000,00 

 187 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -1.000,00 
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 188 0,00 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού -1.000,00 

 189 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων -2.000,00 

 190 0,00 15-6261.003 Συντήρηση ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας -1.000,00 

 191 0,00 15-6261.007 Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλειστών  -24.800,00 
 γυμναστηρίων Δ.Ε. Λαυρεωτικής 
 192 0,00 15-6261.009 Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια -5.000,00 

 193 0,00 15-6262.006 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε  -8.000,00 
 αθλητικούς και σχολικούς χώρους του Δήμου Λαυρεωτικής 
 194 0,00 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές  -5.000,00 
 τους υπηρεσίες 
 195 0,00 15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων -24.800,00 

 196 0,00 15-6279.001 Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικιαζόμενων χώρων -2.000,00 

 197 0,00 15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου -22.600,00 

 198 0,00 15-6474.003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων -5.400,00 

 199 0,00 15-6474.004 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας -7.000,00 

 200 0,00 15-6474.005 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Λαυρίου -7.000,00 

 201 0,00 15-6661.002 Προμήθεια ξυλείας για  ανάγκες Δημοτικών κτιρίων -14.800,00 

 202 0,00 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου -104.520,96 

 203 0,00 20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου -30.582,72 

 204 0,00 20-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων -24.800,00 

 205 0,00 20-6262.007 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  -19.800,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Λαυρίου. 
 206 0,00 20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  -19.800,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας. 
 207 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων -100.000,00 

 208 0,00 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών -4.800,00 
 209 0,00 20-6264.001 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων -10.000,00 

 210 0,00 20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων -10.000,00 

 211 0,00 20-6275.002 Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων -10.000,00 
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 212 0,00 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων -2.000,00 

 213 0,00 20-6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής αποθηκών -14.800,00 

 214 0,00 25-6279.001 Δαπάνες ελέγχου ποιότητας νερού -2.800,00 

 215 0,00 30-6261.002 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας  -4.400,00 
 Κερατέας 
 216 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου -4.800,00 

 217 0,00 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου -4.000,00 

 218 0,00 30-6262.018 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ.Τ.Κ.Αγ.Κων/νου -19.800,00 

 219 0,00 30-6262.022 Ηλεκτροφωτισμός σιντριβανιών Λαυρίου -24.600,00 

 220 0,00 30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού -2.000,00 

 221 0,00 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -2.000,00 

 222 0,00 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει -7.000,00 

 223 0,00 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων -1.000,00 

 224 0,00 30-6662.011 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Τ.Κ.Αγ.Κων/νου -24.800,00 

 225 0,00 30-6662.012 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε  -2.000,00 
 σάκκους Δ.Ε.Λαυρίου 
 226 0,00 30-6662.013 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε  -2.000,00 
 σάκκους Δ.Ε.Κερατέας 
 227 0,00 35-6262.002 Συντήρηση και επισκευή  κήπων ενότητας Λαυρίου -18.500,00 

 228 0,00 35-6262.003 Συντήρηση και επισκευή κήπων ενότητας Κερατέας -18.500,00 

 229 0,00 35-6262.006 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέα -2.500,00 

 230 0,00 35-6262.008 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Λαυρίου -2.500,00 

 231 0,00 35-6262.009 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Κερατέας -2.500,00 

 232 0,00 35-6262.011 Εργασίες προστασίας των φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής -2.480,00 
 233 0,00 35-6262.020 Λειοτεμαχισμός μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών  -100.000,00 
 αποβλήτων 
 234 0,00 35-6692.005 Προμήθεια και φύτευση δένδρων και φυτών Δ.Ε. Κερατέας -24.800,00 

 235 0,00 35-6692.006 Προμήθεια και φύτευση δένδρων και φυτών Δ.Ε.Λαυρεωτικής -24.800,00 

 236 0,00 45-6261.001 Συντήρηση-επισκ. δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου Λεγραινών -19.800,00 
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 237 0,00 45-6261.002 Συντήρηση επισκευή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας-Πλάκας -10.000,00 

 238 0,00 45-6261.003 Συντήρηση επισκευή δημοτικού κοιμητηρίου Αγ.Κων/νο -4.500,00 

 239 0,00 45-6261.004 Συντήρηση-Επισκευή παλαιού Οστεοφυλακίου Λαυρίου -5.000,00 

 240 0,00 60-6261.001 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιιρίων & αύλειων χώρων και  -117.100,00 
 λοιπές δράσεις 
 241 0,00 64-6414.001 Περισυλλλογή λειοτεμαχισμός και απομάκρυνση προϊόντων  -1.792,00 
 κλάδευσης και επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
  ΙΙ) 
 242 0,00 70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας -5.000,00 

 243 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  -10.000,00 
 λογισμικά  
 244 0,00 10-7521. Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα  -50.000,00 

 245 0,00 15-7135.010 Προμήθεια λυόμεων περιπτέρων(κιόσκια) -4.500,00 

 246 0,00 15-7331.002 Συντήρηση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης -2.000,00 

 247 0,00 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -24.800,00 

 248 0,00 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού -5.000,00 

 249 0,00 20-7131.015 Προμήθεια  Φωτοβολταικών Αυτόνονομων Συστημάτων   -24.800,00 
 Φωτισμού για  Δ.Ε. Κερατέας 
 250 0,00 20-7131.016 Προμήθεια  Φωτοβολταικών  Αυτόνομων Συστημάτων  Φωτισμού  -23.300,00 
 για τη  Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου 
 251 0,00 20-7132.007 Προμήθεια μεταχειρισμένων ανοικτών ημιφορτηγών -24.800,00 

 252 0,00 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά -10.000,00 

 253 0,00 20-7135.009 Προμήθεια κάδων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου -24.800,00 

 254 0,00 20-7135.014 Λοιπός εξοπλισμός ελαστικά Κερατέα -5.000,00 

 255 0,00 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου  -15.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Κερατέας. 
 256 0,00 20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου -15.000,00 

 257 0,00 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες -14.800,00 

 258 0,00 30-7131.003 Προμήθεια μηχανημάτων έργων -1.364,00 

 259 0,00 30-7333.009 Συντήρηση επισκευή οδικού δικτύου Τ.Κ.Αγ.Κων/νου -24.800,00 
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 260 0,00 30-7336.015 Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις  -139.434,39 
 ανάγκες του γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨  
 Δήμου Λαυρεωτικής 
 261 0,00 30-7336.016 Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Αγίας Παρασκευής Λαυρίου -24.800,00 

 262 0,00 30-7413.074 Μελέτη ΓΠΣ στα Διοικητικά όρια του Δ.Λαυρεωτικής και  -59.641,27 
 τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος. 
 263 0,00 30-7425.043 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και δημιουργία φακέλλου  -4.900,00 
 υποστήριξης του Δήμου Λαυρεωτικής για την προετοιμασία  
 λήψης πιστοποίησης ISO 9001 διαχειριστικής επάρκειας 
 264 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -10.000,00 

 265 0,00 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά -5.000,00 

 266 0,00 00-8115.001 Διάφορα έξοδα -5.703,88 

 267 0,00 00-8117.002 Καταβολή βοηθημάτων - Επιχορηγήσεις -17.100,00 

 268 0,00 15-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -49.392,69 

 269 0,00 15-8115.001 Διάφορα έξοδα -151.373,37 

 270 0,00 20-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων -24.382,50 

 271 0,00 25-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -318.085,91 

 272 0,00 30-8115.001 Διάφορα έξοδα -61.152,80 

 273 0,00 30-8121.001 Προμήθειες παγίων -62.073,05 

 274 0,00 30-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -29.622,99 

 275 0,00 35-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων -7.785,03 

 276 0,00 45-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -312,00 

 277 0,00 45-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -6.943,94 

 
 -2.398.943,50 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 278 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.995,00 

 -5.995,00 
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 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 5.151.981,09 5.151.981,09 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  33.031,48 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 7.241.761,90 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -2.089.780,81 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 7.556.919,59 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -2.398.943,50 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.995,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
 

 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την 1η αναμόρφωση, διαμορφώνεται στο ποσό των 27.036,48 ευρώ. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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