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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την 

ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με κριτήριο ανάθεσης ανά ομάδα όπως ειδικότερα καθορίζεται 

κατωτέρω: 

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) * 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) * 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) * 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας 

 

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) * 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) * 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) * 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 





Ε3  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) * 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας 

 
(*) 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. 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του 

Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του 

ποσού του προϋπολογισμού. Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις με: (α) 

το Δήμο Λαυρεωτικής, (β) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’. 

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 164.289,66 ευρώ, [πλέον ΦΠΑ 13%: 21.346,57 ευρώ + 

ΦΠΑ 24%: 20,47 ευρώ] = 185.656,70 ευρώ.   

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου 

Λαυρεωτικής και του Νομικού Προσώπου οικονομικών ετών 2021 και 2022, ως κατωτέρω: 

Δήμος Λαυρεωτικής 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2022 
ΣΥΝΟΛΟ 

15-6474.002 45.530,00€ 74.846,64€ 120.376,64€ 

 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2022 
ΣΥΝΟΛΟ 

15-6481.002 15.795,58€ 11.888,10€ 27.638,68€ 

15-6481.003 20.718,02€ 16.877,36€ 37.595,38€ 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δεκαέξι (16) τμήματα – ομάδες: 

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1.355,00€ 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.330,40€ 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.943,84€ 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 4.250,00€ 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.568,10€ 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.569,00€ 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.249,48€ 

 

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 





ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1.242,00€ 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.837,90€ 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.845,50€ 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 3.238,00€ 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.801,10€ 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.276,94€ 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.254,40€ 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.374,00€ 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 98.154,00€ 

 

CPV: 15511100-4, 15221000-3, 15544000-3, 15811100-7, 15810000-9, 15110000-2, 03221200-8, 15850000-1, 

15800000-6. 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για 

περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε 

ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26 Απριλίου 2021 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  28 Απριλίου 2021 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14 Μαΐου 2021 

Συστημικός Αριθμός:  122023 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Α. Η υπ’ αριθμ.14/2021 μελέτη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Β. Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

Γ. Τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

Δ. 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 ή Αναδόχων 

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

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

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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συμμετέχων που υποβάλλει 

προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης 

Ομάδας. Αναλυτικά: 

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1.355,00 € 27,10 € 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.330,40 € 66,61 € 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.943,84 € 78,88 € 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 4.250,00 € 85,00 € 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.568,10 € 131,36 € 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.569,00 € 111,38 € 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.249,48 € 164,99 € 

 

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1.242,00 € 24,84 € 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.837,90 € 36,76 € 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.845,50 € 56,91 € 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 3.238,00 € 64,76 € 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.801,10 € 96,02 € 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.276,94 € 85,54 € 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.254,40 € 125,09 € 

 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 





ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.374,00 € 167,48 € 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 98.154,00 € 1.963,08 € 

 

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. 

Για την υπογραφή των συμβάσεων με τους Φορείς 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 πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο 

σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη της σύμβασης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, η αριθμ.14/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα λοιπά 

παραρτήματα, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, η Προκήρυξη, η αριθμ.14/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και τα λοιπά παραρτήματα, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό: 122023. 

Περίληψη της 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.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι 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 στον εθνικό τύπο.  

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. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός Αναδόχων, θα κατανεμηθούν σ’ αυτούς κατ’ 

αναλογία με την αξία των συμβάσεων που συνομολογήθηκε στο όνομά τους. 

 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 




