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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 3 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 15 ΜΑΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 15 Μαΐου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 08.05.2015 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Τσίκλος Παναγιώτης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση 
του τακτικού Ευαγγελία Βελετάκου), Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη Σίνη, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Απόντα μέλη : 2 
Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του 
Δημαρχείου Λαυρίου» στα πλαίσια της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 99/2015    

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 «κατακύρωσης αναδόχου του έργου 

‘Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου’ στα πλαίσια της πράξης 

‘Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής’, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 13/09-02/627/152/13.01.02014 απόφαση του ΥΠΕΚΑ έγινε η ένταξη της πράξης 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρίου» στο Ε.Π. Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Με την υπ’ αρ. 13/09-03/173064/500/11.03.2015 απόφαση του Υπουργείου Παραγωγής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για  τα σχέδια των τευχών 
δημοπράτησης  και για τη δημοπράτηση του υποέργου (2) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» στα πλαίσια της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Δημαρχείου Λαυρίου». 
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Με την υπ’ αρ. 68/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης. 
Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού (υπ’ αρ. πρωτ. 6466/6.4.2015) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Λαυρεωτικής στις 7 Απριλίου 2015 και ενημερώθηκε το Υπουργείο Παραγωγής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ηλεκτρονικό μήνυμα, όπως όφειλε ο Δήμος να κάνει. 

Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε κατά τα νόμιμα στο Τεύχος Δημοσίων 
Συμβάσεων του Ε.Τ καθώς και στις εφημερίδες: «Ακρόπολις», «Δημοπρασιακή», «Παλμός» και «Εβδόμη». 

Ο Διαγωνισμός διεξήχθη στις 28 Απριλίου 2015 και συντάχθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 7877/28.04.2015 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης είναι η Κ/ΞΙΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με προσφερόμενη μέση έκπτωση (Εμ) ποσοστό 
έκπτωσης 53,85 τοις εκατό επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το αριθμ. πρωτ: 8103/04.05.2015 έγγραφό της διαβίβασε στην Οικονομική 
Επιτροπή το ανωτέρω πρακτικό, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει 
η κατακύρωση του αναδόχου του έργου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το αριθμ. πρωτ: 7877/28.04.2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, όλο το φάκελο του έργου και κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του 
διαγωνισμού 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α .  Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του ανοικτού διαγωνισμού, που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής στις 28 Απριλίου του έτους 2015 και αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου», την Κ/ΞΙΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με έδρα του Ζωγράφου οδός Γράμμου 15-17, η οποία 
στο διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε και από τους δύο συμμετέχοντες, με προσφερόμενη μέση έκπτωση (Εμ) 
53,85% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Β .  Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να κοινοποιήσει το σχετικό πρακτικό της στην προσωρινά μειοδότρια 
εταιρεία προκειμένου να προσκομίσει εκ νέου επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 47Α, 48Α, 49Α, 50Α & 
51Α/2015 που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμ.45/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 100/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απόδοσης λογαριασμού για τα 

χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 47Α, 48Α, 49Α, 50Α & 51Α/2015 που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμ.45/2015 
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απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/08.05.2015 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθμ.45/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης  

− ποσού 223,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6323 

− ποσού 2.496,76 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323 

− ποσού 1.040,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 

− ποσού 841,66 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6323 

− ποσού 248,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6323 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, για τον τεχνικό έλεγχο των 

οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ 30/Ηλεκτρονικός. 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μέχρι την 20.05.2015.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση των 

πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 2.958,50 ευρώ, ενώ επιστράφηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα ποσά ανά 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής: 

ΧΕ48: με το γραμμάτιο είσπραξης 323/30.04.2015 επεστράφη ποσό 770,26 ευρώ 

ΧΕ49: με το γραμμάτιο είσπραξης 322/30.04.2015 επεστράφη ποσό 654,20 ευρώ 

ΧΕ50: με το γραμμάτιο είσπραξης 321/30.04.2015 επεστράφη ποσό 219,16 ευρώ 

ΧΕ51: με το γραμμάτιο είσπραξης 320/30.04.2015 επεστράφη ποσό 248,80 ευρώ 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.45/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− το από 08.05.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 47Α/2015, 48Α/2015, 
49Α/2015, 50Α/2015 & 51Α/2015, έτσι όπως υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με 
τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 
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Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ 30/Ηλεκτρονικό, από 
υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 101/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπανών πάγιας 

προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αρ. πρωτ: 7912/29.04.2015 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις 

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την αρ. πρωτ: 7912/29.04.2015 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.7/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 498/12.04.2015 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ: 
ΧΑΟΣ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 

369,00 20-7333.005 

2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 499/12.04.2015 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ: 

246,00 20-7333.005 
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ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 102/2015 

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 «διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού 

έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/08.05.2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
καθώς και το ΔΥ/08.05.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π. Α.Υ. 

1 
30-7341.009 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου 

Λαυρεωτικής (υποέργο 5) 3.075,00 € 3.075,00 € Α-537 

2 30-6414.002 
Μεταφορές οχημάτων  

2.000,00 € 780,00 € Α-538 

3 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων 10.000,00 € 1.667,00 € Α-539 

4 10-6261.001 
Τοποθέτηση χωρίσματος για τη διαμόρφωση 
του χώρου στην Τεχνική Υπηρεσία 5.000,00 € 1.110,00 € Α-540 

5 20-7131.003 
Προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών για τα 
οχήματα του Δήμου 10.300,00 € 380,00 € Α-531 

6 30-7135.001 
Προμήθεια κώνων 75 εκ. με ανακλαστικές 
ταινίες & σχοινί τρίκλωνο 15.000,00 € 1.203,00 € Α-542 

7 15-6263 Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Δήμου 3.000,00 € 2.000,00 € Α-543 

ΧΑΟΣ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 

3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΝΑ 132/22.04.2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

362,48 20-7131.003 
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Λαυρεωτικής 

8 30-6263 
Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Δήμου 
Λαυρεωτικής 4.000,00 € 2.000,00 € Α-544 

9 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας 5.000,00 € 1.000,00 € Α-545 

10 30-7336.004 
Συντήρηση & επισκευή αθλητικών χώρων ΔΕ 
Κερατέας 25.000,00 € 430,00 € Α-546 

11 00-6736.007 
Τεχνική βοήθεια για προώθηση καινοτόμων 
προτάσεων σε θέματα τοπικής  ανάπτυξης 30.000,00 € 30.000,00 € Α-547 

12 10-6613 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης 6.000,00 € 1.500,00 € Α-548 

13 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό 9.000,00 € 3.000,00 € Α-549 

14 10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6.000,00 € 3.000,00 € Α-550 

15 15-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών 2.000,00 € 2.000,00 € Α-551 

16 15-6261.001 Συντήρηση - επισκευή κτιρίων 1.672,80 € 1.672,80 € Α-552 

17 15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό 5.000,00 € 3.000,00 € Α-553 

18 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 2.514.088,00 € 17.000,00 € Α-554 

19 20-6054.001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
ΙΚΑ 60.916,19 € 4.345,20 € Α-555 

20 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών 812.622,47 € 488.848,65 € Α-556 

21 25-6662.016 
Δαπάνες διάνοιξης ορυγμάτων δικτύων 
ύδρευσης (επαναψήφιση πίστωσης) 15.100,00 € 15.100,00 € Α-557 

22 30-6017.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 10.047,80 € 6.200,00 € Α-558 

23 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 30.600,00 € 30.600,00 € Α-559 

24 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
ΙΚΑ 7.515,36 € 7.515,36 € Α-560 

25 
30-7413.021 

Κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξης 
εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως 
Κερατέας 47.418,00 € 47.418,00 € Α-561 

26 
30-7413.025 Κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξης 

εφαρμογής Περιγιάλι - Τσονίμμα Τρεχαντιέρα 66.500,00 € 66.500,00 € Α-562 

27 80-8115.008 Έξοδα εκκαθάρισης για λύση ΕΝΕΛ 191.218,39 € 11.218,39 € Α-563 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση  ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 103/2015    

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 «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις 

ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/13.05.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η 

ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την σχετική 

δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των κατωτέρω 

αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να 

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ – ΤΕΑΔΥ κλπ 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

-14.755,00 Α-3 Α-526 

2.  00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗΚΕΔΗΛ -2.000,00 Α-318 Α-527 

3.  00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΕΝΕΛ -1.000,00 Α-319 Α-528 

4.  10-6117.002 Αμοιβή ελευθ. Επαγγελματιών ΠΕ Διοικητικού -1.380,00 Α-364 Α-529 

5.  10-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

-1.760,10 Α-44 Α-530 

6.  20-6263 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων -4.686,30 Α-509 Α-531 

7.  20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -822,86 Α-496 Α-532 

8.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας -42.157,00 Α-80 Α-533 

9.  30-6117.002 Αμοιβή ελεύθερου επαγγελματία Πολ .Μηχ. – 
Αρχ. Μηχ. Τοπ. Μηχ. 

-34.400,00 Α-365 Α-534 

10.  30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση τεχνικών 
υπηρεσιών 

-4.000,00 Α-98 Α-535 

11.  30-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

-4.000,00 Α-99 Α-536 

ΣΥΝΟΛΟ -110.961,26  

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

- τη ΔΥ/13.05.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2015, όπως αναφέρονται 
κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ – ΤΕΑΔΥ κλπ 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

-14.755,00 Α-3 Α-526 
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2.  00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗΚΕΔΗΛ -2.000,00 Α-318 Α-527 

3.  00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΕΝΕΛ -1.000,00 Α-319 Α-528 

4.  10-6117.002 Αμοιβή ελευθ. Επαγγελματιών ΠΕ Διοικητικού -1.380,00 Α-364 Α-529 

5.  10-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

-1.760,10 Α-44 Α-530 

6.  20-6263 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων -4.686,30 Α-509 Α-531 

7.  20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -822,86 Α-496 Α-532 

8.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας -42.157,00 Α-80 Α-533 

9.  30-6117.002 Αμοιβή ελεύθερου επαγγελματία Πολ .Μηχ. – 
Αρχ. Μηχ. Τοπ. Μηχ. 

-34.400,00 Α-365 Α-534 

10.  30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση τεχνικών 
υπηρεσιών 

-4.000,00 Α-98 Α-535 

11.  30-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

-4.000,00 Α-99 Α-536 

ΣΥΝΟΛΟ -110.961,26  

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το 
Ν.4321/2015 «Αναγνώστου Ιωάννης & ΣΙΑ» 
Αρ. Απόφ.: 104/2015    
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 «υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 

σύμφωνα με το Ν.4321/2015 Αναγνώστου Ιωάννης & ΣΙΑ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αρ. πρωτ: 8852/12.05.2015 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά 

πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη 

μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το 

ν. 1337/1983, δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση και δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες 

δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 €. 

Ποιες οφειλές αφορά: Το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β' 

βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών. 

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση 
Από τη διάταξη της παρ. 4 του αρ. 1 του νόμου προκύπτει σαφώς ότι μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι 

οφειλές, που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά έως τις 26-5-2015, ημερομηνία κατά την οποία λήγει και η 

προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. 

Ενδεικτικά, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη 

ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. ν. 4257/2014, αρ. 51, ν. 4152/2013, υποπαρ. Α2, π.δ. 5/1986, αρ. 4, ν. 

1080/1980, αρ. 31 και ν. 1828/1989, αρ. 26, παρ. 11). Σημειώνεται ωστόσο, ότι για τις οφειλές που έχουν 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 59 

υπαχθεί σε ρύθμιση που προβλέπει διαφορετικές απαλλαγές, όπως επί παραδείγματι αυτή του αρ. 51 του ν. 

4257/2014 που προέβλεπε απαλλαγές από «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων»», το 

υπαγόμενο ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης ως είχε πριν την εφαρμογή των 

απαλλαγών. 

Αριθμός δόσεων - απαλλαγή από παλαιότερες προσαυξήσεις και τόκους 

Οι οφειλές ρυθμίζονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης 

καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως: 

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). 

γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). 

δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις 

εκατό (75%). 

ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό 

(70%). 

στ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις 

εκατό (65%). 

ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό 

(60%). 

η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις 

εκατό (55%). 

θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις 

εκατό (50%). 

ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε 

τοις εκατό (45%). 

ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις 

εκατό (40%). 

ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό 

(30%). 

Οι απαλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, 

όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 

4321/2015) 

Προσαυξήσεις - τόκοι ρύθμισης 

Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του 

παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους 

εκπρόθεσμης καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται σε 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000025298_S0000112453#1
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000025298_S0000112453#1
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πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και 

προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που 

ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως. (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 4321/2015) ήτοι 0.25% ανά μήνα 
(ΠΟΛ 1080/2015)  

Καθυστέρηση καταβολής δόσης: Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με 

μηνιαία προσαύξηση 0,25%. (άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4321/2015) 

Προεξόφληση ρύθμισης 

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες 

δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε 

τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων 
εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που 

τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4321/2015. (άρθρο 9 Ν. 4321/2015). 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί την προεξόφληση της ρύθμισης ή την αλλαγή προγράμματος 

ρύθμισης, υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε να τύχει των απαλλαγών του νέου 

προγράμματος ρύθμισης που τελικά διαμορφώνεται ή και να υπαχθεί στο νέο πρόγραμμα ρύθμισης κατά 

περίπτωση. (ΠΟΛ 1080/2015)  

Πράξη ένταξης του οφειλέτη στη ρύθμιση 
Τα αποφαινόμενα όργανα για τους Δήμους θα είναι αυτά που ορίζονται στο άρθρο 170 του Ν.3463/06 για την 

πάγια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, δηλ. 

α) ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, 

β) η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος 
μέχρι 150.000 ευρώ και 
γ) το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. 

Η προγενέστερη ρύθμιση των οφειλών του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ σύμφωνα με το Ν. 

4257/2014 έχει ακυρωθεί ήδη από την υπηρεσία λόγω δυο συνεχόμενων ανεξόφλητων δόσεων, επίσης  με 

την υπ’ αριθμ. πρωτ.8474/06-05-2015 αίτηση ζητά  να υπαχθούν οι οφειλές του σε νέα ρύθμιση σύμφωνα με 

το Ν. 4321/2015 την καταβολή με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές της εταιρίας 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 85.834,00 ευρώ, τα οποία 

αναλύονται ως ακολούθως: 

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/12/2012 

Κύρια οφειλή 67.057,81 ευρώ 

Προσαυξήσεις 18.776.19 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ  

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000025298_S0000112453#2
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000557_N0000024612_S0000113151
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000025298_S0000112453#3
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000025298_S0000112460
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000557_N0000024612_S0000113151
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5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για της εταιρία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., 

Α) Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω αρμοδιότητας για την 

με δόσεις ρύθμιση σύμφωνα με το Ν.4321/2015 εγκύκλιος 12/05/2015 των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 

εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 27/12/2012».  

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.4351/2015 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 8474/06.05.2015 αίτηση του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

− Την αρ. πρωτ: 8852/12.05.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 8474/06.05.2015 αίτηση του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 27.12.2012 και ανέρχονται στο ποσό των 85.834,00 ευρώ, με δόσεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015.  
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του 
δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Λαυρεωτικής, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος 
Αρ. Απόφ.: 105/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «καθορισμού όρων διακήρυξης 

πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού 

παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής 

σχέσης, έναντι ανταλλάγματος» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 «αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 

− Την υπ’ αριθμ.ΔΔΠ0005159/586Β/Ξ2015/15 (ΦΕΚ 578/Β/09.04.2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών. 

− Την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0006398/691ΒΈΞ2015/27.04.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών. 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 

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

− Το Π.Δ.270/1981 περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων». 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Την υπ’ αριθμ.23/2015 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας με την οποία 
εξέφρασε σύμφωνη γνώμη για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης του κοινοχρήστου χώρου 
αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν δημοπρασίας, τμήματος 500 τ.μ. στην 
παραλία «ΧΑΡΑΚΑΣ» της ΔΕ Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ.15/2015 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής με την 
οποία εξέφρασε σύμφωνη γνώμη για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν δημοπρασίας, (α) στην παραλία 
της νήσου «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ», προκειμένου να ενισχυθεί τουριστικά η περιοχή και (β) στην παραλία 
«ΚΑΠΕ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ» για την τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης ή μη καντίνας – αναψυκτήριου, 
χωρίς ξαπλώστρες, ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα στον αιγιαλό, προς εξυπηρέτηση των λουόμενων. 

− Την υπ’ αριθμ.93/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί παραχώρησης του 
δικαιώματος από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων της 
παραλίας ΚΑΠΕ στα Λεγραινά, της παραλίας στο νησί ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ της Δ.Ε. Λαυρεωτικής και της 
παραλίας ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας, σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, μέσω της διαδικασίας 
διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (δημοπρασία). 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι η διενέργεια της δημοπρασίας θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας Δημοπρασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.8/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τους όρους δημοπρασίας που θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή. 

Τα προς παραχώρηση τμήματα αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα για τη νήσο ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ όπου δεν υπάρχει καθορισμένη 
γραμμή αιγιαλού, η αποτύπωση του προς παραχώρηση τμήματος έγινε με βάση τη γραμμή του χειμέριου 
κύματος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ειδικότερα του άρθρο 192 

− Το Π.Δ.270/1981 
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− Το άρθρο 13 του Ν.2971/2001 

− Την υπ’ αριθμ.ΔΔΠ0005159/586Β/Ξ2015/15 (ΦΕΚ578/Β/09.04.2015) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0006398/691ΒΈΞ2015/27.04.2015 ΚΥΑ και ισχύει 

− Την υπ’ αριθμ.93/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

τη διενέργεια δημόσιας, φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασία, για την ανάδειξη πλειοδοτών 
εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών - παραλίων των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, με τους 
ακόλουθους όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 

ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ, ορίζονται ως 

εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

1. Παραλία ΚΑΠΕ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή 

εκκίνησης: 7.000,00 ευρώ  

2. Παραλία στη νήσο ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ χώρο εκτάσεως 500τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, 

ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 5 μέτρα και τιμή εκκίνησης: 10.000,00 ευρώ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

1. Παραλία ΧΑΡΑΚΑ, χώρο εκτάσεως 500τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, ομπρελών και 

ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 5 μέτρα και τιμή εκκίνησης 10.000,00 ευρώ 

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω θέσεις θα δημοπρατηθούν εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 και την αριθ. 

ΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα 

που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης. Η δημοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης 

στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας 

και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 

ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.  

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την 
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προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο εγκριτικής 

διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός χρήστης. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 

πληρεξούσιο έγγραφο, (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου από Δημόσια υπηρεσία), αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του 

λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει 

στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται 

στα Πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα Πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο 

πλειοδότη και τον εγγυητή του.  

Για το πρακτικό της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72, παρ.1 εδάφιο ε’ 

Ν.3852/2010). 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις ……………., ημέρα ……………… και ώρα …………….στο Δημοτικό 

Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντρουριώτη 1, Λαύριο)  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.8/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση εντάσεων ή μη προσέλευσης ενδιαφερομένων η δημοπρασία θα επαναληφθεί εντός τριών (3) 

ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς 

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται για κάθε παραλία στο άρθρο 1 της παρούσας Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά 

της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ΄ αυτού για την εκπλήρωση των 

όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
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Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά: 

− Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. 

− Δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι 

εταιρεία) και του εγγυητή του, περί μη οφειλής στο Δήμο Λαυρεωτικής ή σχετική βεβαίωση της 

Ταμειακής Υπηρεσίας περί τακτοποίησης – ρύθμισης με διακανονισμό των οφειλών του. 

− Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους 

εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. 

− Ασφαλιστική ενημερότητα του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι 

εταιρεία) και του εγγυητή του. 

− Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης.  

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της  ΚΥΑ 

ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ και 

ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

− Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ 

ΑΡΘΡΟ 8 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με 

αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο 

τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε 

οριστικά. 

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνολικού μισθώματος 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται: 

• τα στοιχεία του μισθωτή 

• η διάρκεια της μίσθωσης 

• η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται 
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• η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.) 

• το είδος της χρήσης  

• το καταβλητέο αντάλλαγμα 

Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου Λαυρεωτικής και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: 1) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 

11 του Ν. 4281/2014, όπου δεν υφίσταται αιγιαλός 2) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την 

εφαρμογή «OPEN» της της ΕΚΧΑ Α.Ε. 3) σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, 

όπου αυτός υφίσταται. 

Ο Δήμος θα αποστείλει στην Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής αντίγραφο του Πρακτικού 

Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον 

πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την 

απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.  

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, 

οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου ή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας 

Περιουσίας, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου 

είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. 

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος 

έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 30.04.2016.  

Η συμβατικά οριζόμενη διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια ισχύος της με 

αριθμό ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015 

ΚΥΑ και ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Προθεσμία καταβολής του μισθώματος 

Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος. 

Το ποσό καταβάλλεται ως ακολούθως: 

Με την υπογραφή του συμφωνητικού θα καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί 

του συνολικού μισθώματος υπέρ του ελληνικού δημοσίου και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του 

συνολικού μισθώματος στο Δήμο Λαυρεωτικής. Συνολικά το ήμισυ του συνολικού μισθώματος. 

Το υπόλοιπο του μισθώματος θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι της 15 Ιουλίου 2015. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Εγγύηση συμμετοχής 
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Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της 

Δημοπρασίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης 

προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με 

το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της 

μισθωτικής περιόδου δηλαδή την πρώτη εργάσιμη του μηνός Σεπτεμβρίου και την παράλληλη εξόφληση του 

μισθώματος. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Δήμο Λαυρεωτικής και θα αναγράφεται: α) η 

ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η 

ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του 

διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 

ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση να 

καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που 

θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της εγγύησης. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν.2971/2001, στους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 

ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/9.4.2015 τεύχος Β’) ΚΥΑ περί «Απευθείας παραχώρησης, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού», όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ. 

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με 

το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ.) καθώς και η 

τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ.. 

Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εκτός των κοινόχρηστων χώρων. 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον 

(ξύλο, ύφασμα) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ κλπ.. 

Ο ενοικιαζόμενος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς. Σε καμία περίπτωση, δεν θα παραβιάζεται 

ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού και δεν επιτρέπεται ουδεμία εγκατάσταση, μονίμου χαρακτήρα, πάνω 

στους κοινόχρηστος χώρους, καθώς επίσης και η διέλευση τροχοφόρων. 

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν 

οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής 
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πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από την ακτογραμμή για την ελεύθερη κίνηση των λουόμενων και την 

αποφυγή ατυχημάτων. 

Δεν θα περιφραχθεί ο κοινόχρηστος χώρος και θα εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και 

ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. 

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την 

τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση καθαριότητας του χώρου της 

ακτής και του περιβάλλοντος χώρου. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται και η χρήση υλικών 

εναρμονισμένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) αλλά και αποφυγή χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών 

ειδών (πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, ομπρέλες, δοχεία, επιγραφές, ψυγεία κλπ). Επίσης, έχει την 

υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 23/2000 και γενικά να λαμβάνει μέτρα προστασίας 

και ασφάλειας των λουόμενων, των εργαζόμενων αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς. 

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων εκτός των ορίων της μίσθωσης. 

Μετά το τέλος της περιόδου χρήσης θα πρέπει να απομακρύνονται όλες οι κατασκευές. 

Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση 

τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη, εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της παρ. Α, της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-3013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. 

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκαταστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, 

κέντρα αναψυχής κλπ.). Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου). 

Η τοποθέτηση των τροχήλατων καντινών στους παραπάνω χώρους γίνεται με την προϋπόθεση ότι δεν 

δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού ή προστριβών με τους πολίτες ή προβλήματα αισθητικής ή 

υγιεινής. 

Κάθε ευθύνη που προέρχεται από την εκμετάλλευση της παραλίας (ποινική, αγορανομική κ.α.) βαρύνει 

αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή. Η μη τήρηση των σχετικών διατάξεων του Νόμου, συνεπάγεται ακύρωση 

της σύμβασης. 

Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά το πέρας της περιόδου χρήσης, να προχωρήσει στην 

απομάκρυνση της καντίνας καθώς και οποιουδήποτε στοιχείου που έχει εγκατασταθεί από την περιοχή που 

του έχει παραχωρηθεί και να παραδώσει το σημείο τουλάχιστον στην κατάσταση που το παρέλαβε. 

ΑΡΘΡΟ 13 
Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το 

παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους, μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, 

της μισθωτικής σχέσης.  
ΑΡΘΡΟ 14 

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 
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Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναμίσθωση του μισθίου, η οιαδήποτε μετατροπή της χρήσεως αυτού, 

ως και η εν μέρει ή εν όλω υπομίσθωση ή με οιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της 

χρήσεως του μισθίου σε τρίτον.  

ΑΡΘΡΟ 15 

Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος.  

Επίσης, ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ούτε 

υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, εφόσον δεν υφίσταται υπαιτιότητά του. Σε περίπτωση 

πρόωρης λύσης της μίσθωσης με υπαιτιότητα του μισθωτή, κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από αυτόν ως 

μίσθωμα, καθώς και η κατατεθείσα από τον μισθωτή αρχική εγγύηση, καταπίπτει, ως ποινική ρήτρα, υπέρ του 

Δήμου 

ΑΡΘΡΟ 16 

Σύμφωνη γνώμη Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας 

Το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της 

Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ τηλεομοιοτυπία, e-mail κ.τ.λ.) 

στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή στο αρμόδιο αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας 

Περιουσίας αντίγραφο σχεδίου προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το 

εμβαδό του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο της 

πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικού 

διαγράμματος καθορισμού, όπου υφίσταται αιγιαλός. 

Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του 

Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργασίμων ημερών από τη 

λήψη της προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.) 

εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας 

απόφασης. 

Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς 

Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης. 

Αν ο Προϊστάμενος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας 

διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας 

απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι 

δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή 

οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης 

της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται 

στις μισθωτικές αξίες της περιοχής. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια 

Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός 

εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή 

αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να 

μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους 

όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της 

διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη 

δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 18 
Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

ΑΡΘΡΟ 19 
Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση των κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων 

που απαιτούνται από άλλες αρχές, υπηρεσίες ή φορείς, για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας 

για την οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και να την ασκεί σύμφωνα 

με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τη διέπουν. Οι ανωτέρω άδειες και εγκρίσεις θα 

πρέπει να κατατεθούν στο Δήμο Λαυρεωτικής. Η σύμβαση μίσθωσης δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων 

διευθύνσεων ή αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Δημοσίευση Διακήρυξης 
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Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του κ. Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν 

τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τη τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και σε δύο (2) εφημερίδες. 

Τον πλειοδότη βαρύνουν όλα τα σχετικά έξοδα (δημοσιεύσεις αρχικής και επαναληπτικών δημοπρασιών,  

κλπ), τα οποία καταβάλλονται μαζί με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.  

ΑΡΘΡΟ 21 
Πληροφορίες 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, (οδός 

Κουντουριώτη αριθ. 1 , Λαύριο)  κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους,  που 

υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση.  

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λάμπρος Μπουκουβάλας ψήφισε ΝΑΙ για την παραχώρηση τμήματος 
500τ.μ. παραλίας στη θέση ΧΑΡΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ενώ μειοψήφησε όσο αφορά τις παραχωρήσεις στις θέσεις 
ΚΑΠΕ Λεγραινών και ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ. 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών 
θερινών κινηματογράφων ΔΕ Λαυρεωτικής και ΔΕ Κερατέας (θέση ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ) 
Αρ. Απόφ.: 106/2015    
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «καθορισμού όρων διακήρυξης πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων ΔΕ Λαυρεωτικής και ΔΕ Κερατέας 

(θέση ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

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

− Το Π.Δ.270/1981 περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων». 

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

− Την υπ’ αριθμ.25/2015 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας με την οποία 
εξέφρασε σύμφωνη γνώμη για την εκμίσθωση του δημοτικού θερινού κινηματογράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ» στην 
ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 65 του σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας της 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ.16/2015 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής με την 
οποία εξέφρασε σύμφωνη γνώμη για την εκμίσθωση του δημοτικού θερινού κινηματογράφου «ΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ» του ΛΑΥΡΙΟΥ, ο οποίος ευρίσκεται επί της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, στο 
Ο.Τ. 190Α του σχεδίου πόλεως Λαυρίου.  
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1. Την υπ’ αριθμ.94/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί διενέργειας πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών θερινών κινηματογράφων ΔΕ Λαυρεωτικής και 
Κερατέας. 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι η διενέργεια της δημοπρασίας θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας Δημοπρασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.8/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τους όρους δημοπρασίας που θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή. 

Επίσης πρότεινε η δημοπρασία θα είναι μία ενιαία και για τους δύο κινηματογράφους, ώστε κάθε 
ενδιαφερόμενος να καταθέτει προσφορά για αμφότερους τους κινηματογράφους 

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

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981 

− Την υπ’ αριθμ.94/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των θερινών 
κινηματογράφων και ειδικότερα: α) του δημοτικού θερινού κινηματογράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ» της ΚΑΚΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ο οποίος ευρίσκεται στο Ο.Τ. 65 του σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας της 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και β) του δημοτικού θερινού κινηματογράφου «ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ» του ΛΑΥΡΙΟΥ, ο οποίος ευρίσκεται επί της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, στο Ο.Τ. 190Α του 
σχεδίου πόλεως Λαυρίου, με τους ακόλουθους όρους: 
Η δημοπρασία θα είναι μία ενιαία και για τους δύο κινηματογράφους. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να 

καταθέσει προσφορά για αμφότερους τους κινηματογράφους, καλούμενους εφεξής ως «μίσθιο». 

Η έκδοση άδειας λειτουργίας του «μίσθιου» ως κινηματογράφου θα γίνει αποκλειστικά με μέριμνα του 

μισθωτή. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις …………………. του έτους 2015, ημέρα ………………. και ώρα ……… στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών (άρθρο 1, ΠΔ 270/81) που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.8/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής. 

ΑΡΘΡΟ 2 
Η εκμίσθωση θα είναι για πέντε (5) έτη, ήτοι για τη θερινή περίοδο του 2015 έως και την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020, με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) ακόμα έτη και θα αρχίζει από την ημέρα του πρωτοκόλλου 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 23 από 59 

παράδοσης και παραλαβής. Το μίσθιο είναι ελεύθερο για άμεση παράδοση μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η 

δημοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν 

άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει 

η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 

ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.  

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την 

προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο εγκριτικής 

διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός χρήστης. 

Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται κατά εκατό (100,00) ευρώ από την προηγούμενη 

της. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας 

επιτροπή, προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο πληρεξούσιο έγγραφο, 

(συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου από Δημόσια υπηρεσία), αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα 

πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη 

και τον εγγυητή του. Για την έγκριση ή μη της δημοπρασίας (κατακύρωση) αποφασίζει η Οικονομική 

Επιτροπή (άρθρο 72, παρ.1 εδάφιο ε’ Ν.3852/2010). 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της 

δημοπρασίας από τα αρμόδια κατά το νόμο όργανα. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο χώρο, 

την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

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

επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας. 
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β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης καθώς επίσης και όταν μετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει 

αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή 

αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να 

μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους 

όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της 

διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους. Η επανάληψη της 

δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Το μίσθιο, ως ανωτέρω περιγράφεται, εκμισθώνεται συνολικά για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον 

σκοπό που προορίζεται, ήτοι υπαίθριος κινηματογράφος Α’ προβολής (ή ταινίες που προβλήθηκαν κατά την 

αμέσως προηγούμενη χειμερινή περίοδο ή γνωστές ταινίες αναγνωρισμένης αξίας).  

Ο μισθωτής θα έχει την εκμετάλλευσή του από τα εισιτήρια, τις κάθε είδους διαφημίσεις που προβάλλονται 

και αναρτώνται και την εκμετάλλευση του κυλικείου. 

Απαγορεύεται απολύτως η μετατροπή της χρήσεως του μισθίου εν όλω ή εν μέρει, ή η με οποιονδήποτε 

τρόπο - με ή χωρίς αντάλλαγμα - υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο χωρίς τη ρητή 

έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή. 

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να συντηρεί με δαπάνες του τέλεια το μίσθιο 

και τις εγκαταστάσεις του, κάνοντας όλες τις επισκευές και την προληπτική συντήρηση που απαιτείται κάθε 

φορά ενημερώνοντας σχετικώς το Δήμο. 

Όλες οι τυχόν εργασίες επί του μισθίου θα εκτελούνται κατόπιν λήψεως των απαιτουμένων κατά περίπτωση 

αδειών και κατά τρόπο σύμφωνο με τις οικείες πολεοδομικές, αστυνομικές, υγειονομικές, πυροσβεστικές, 

ασφαλιστικές και λοιπές διατάξεις, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία και με 

μέριμνα του Δήμου. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το μίσθιο, για την οποία τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση πριν τη συμμετοχή του στη 

δημοπρασία, ούτε για τυχόν ύπαρξη δουλείας επί του ακινήτου. Δεν ευθύνεται επίσης για τυχόν νομικά 

ελαττώματα του μισθίου ούτε για το αν θα λάβει ή όχι άδεια λειτουργίας ο μισθωτής. 

Για οποιοδήποτε γεγονός επιφέρει κώλυμα, για το οποίο δεν ευθύνεται ο μισθωτής, επιστρέφεται ατόκως το 

μίσθωμα και λύεται η σύμβαση, χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από τους δύο συμβαλλόμενους.  
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ΑΡΘΡΟ 6 
Το μίσθωμα θα  είναι αυτό  που  θα  διαμορφωθεί  από  την  διεξαγωγή  της δημοπρασίας  και  θα 

κατακυρωθεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή, σταθερό για τα δύο (2) πρώτα έτη και προσαυξανόμενο από 

το τρίτο (3ο) μισθωτικό έτος κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).  

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 12.000,00 ευρώ ετησίως. 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις: 

(α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε μισθωτικού 

έτους. Ειδικά για το πρώτο έτος της σύμβασης, το ποσό θα καταβληθεί πριν από την υπογραφή του 

συμφωνητικού μίσθωσης. 

(β) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) μέχρι τις 15 Αυγούστου κάθε μισθωτικού έτους. 

Το μίσθωμα καταβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της 

Δημοπρασίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου 

κατώτερης προσφοράς, ήτοι χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00), η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα 

επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην Υπηρεσία μέχρι 

την κατακύρωση της δημοπρασίας και την υπογραφή  του μισθωτηρίου από τον πλειοδότη-μισθωτή  και  τον 

εγγυητή του, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% 

επί του επιτευχθησομένου  μισθώματος. 

Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, θα εγγυάται την 

τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και θα επιστραφεί στον πλειοδότη μετά τη λήξη της σύμβασης και την 

αποχώρησή του από το μίσθιο και εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του ανεξαιρέτως, 

διαφορετικά θα καταπίπτει, ως ποινική ρήτρα, για την κάλυψη αντίστοιχης αξίας οφειλών του οποτεδήποτε 

αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. 

Όλα τα αιρετά μέλη του Δήμου Λαυρεωτικής, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων 

και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι Α’ βαθμού, δεν έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά 

με την προβολή ταινιών Α’ προβολής και διαθέτουν την απαραίτητη προϋπηρεσία, οι επιχειρηματίες – 

αιθουσάρχες κινηματογράφων ή κύριοι μέτοχοι εταιρειών εκμετάλλευσης αιθουσών κινηματογράφων με 
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ποσοστό τουλάχιστον 30%, ως και οι διαθέτοντες στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον μία αίθουσα Α΄ 

προβολής (χειμερινή ή θερινή). 

Για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να 

ασχολούνται με το χώρο του κινηματογράφου (διαχείριση αιθουσών προβολής) τουλάχιστον επτά (7) έτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν νέα συστήματα υψηλής τεχνολογίας, ήτοι ψηφιακό 

κινηματογραφικό σύστημα προβολής ταινιών, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα εικόνας και ήχος 

υψηλής ανάλυσης. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει  να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα 

διεξαγωγής της δημοπρασίας, εκτός από την εγγυητική επιστολή του άρθρου 7, τα ακόλουθα απαραίτητα 

δικαιολογητικά: 

− Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. 

− Εάν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία, σχετικό, νομίμως υπογεγραμμένο, παραστατικό 

εκπροσώπησης, αντίγραφο του καταστατικού αυτής και των τροποποιήσεών του, καθώς και πρόσφατο  

πιστοποιητικό περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

− Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 

ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά αυτά δεν εκδίδεται από τις αρχές, υπεύθυνη δήλωση. 

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

− Βεβαίωση  της  Ταμειακής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Λαυρεωτικής του μετέχοντος (εξίσου και για τους 

υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του, περί μη οφειλής στο Δήμο Λαυρεωτικής ή 

σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας περί τακτοποίησης – ρύθμισης με διακανονισμό των 

οφειλών του. 

− Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του μετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν 

είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. 

− Ασφαλιστική ενημερότητα του μετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) 

και του εγγυητή του. 

− Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  του  μετέχοντος  στη  δημοπρασία  φυσικού  προσώπου  ή  του  

νομίμου  εκπροσώπου  της  μετέχουσας  εταιρείας  (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) ότι  έλαβε  
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γνώση  όλων  των  όρων  της  παρούσας  προκήρυξης, τους  οποίους  και αποδέχεται  πλήρως  και  

ανεπιφυλάκτως. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του συμμετέχοντος στην αλλοδαπή, τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται από τις 

Αρχές της χώρας που είναι εγκαταστημένος και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας αυτής. 

Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

αναφορά όλων των στοιχείων ταυτότητάς του και επισύναψη εγγράφου εξουσιοδοτήσεως με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια κατά το νόμο Αρχή. 

Τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  θα  κατατεθούν  για  έλεγχο  στην  αρμόδια  Επιτροπή  την  ημέρα  κι  ώρα  

διεξαγωγής  της  δημοπρασίας.  

Η  συμμετοχή  στην  δημοπρασία  προϋποθέτει  αλλά  και  συνεπάγεται  πλήρη  γνώση  και  ανεπιφύλακτη  

αποδοχή  των  γενικών  κι  ειδικών  όρων  της  διακήρυξης, καθώς  και πλήρη  γνώση  των  χώρων  και  των  

εγκαταστάσεων  που  θα  εκμισθωθούν.  

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Η 

απόφαση αποκλεισμού θα αναγράφεται στα πρακτικά, θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και θα είναι 

πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του αποκλεισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί απόλυτη καθαριότητα στους χώρους που μισθώνει καθώς και 

γύρω από αυτούς και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων περιμετρικά των χώρων. 

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του χώρου, για την 

εύρυθμη λειτουργία του κυλικείου, τη φύλαξη του εξοπλισμού και την ασφάλιση του κινηματογράφου.  

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα για να περιορίζεται στο ελάχιστο η 

όχληση των περιοίκων από το θόρυβο, το παράνομο παρκάρισμα των αυτοκινήτων, την ανεξέλεγκτη 

απόρριψη σκουπιδιών. 

Η τοποθέτηση διαφημιστικών πανό επιτρέπεται μόνο γύρω από την οθόνη. Η τοποθέτηση αφισών επιτρέπεται 

υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής θα μεριμνά για την περισυλλογή τους. 

Το μισθωτή βαρύνουν ακόμα οι κάθε φύσεως ανακαινίσεις, επισκευές, εξοπλισμοί και εργασίες που κρίνονται 

απαραίτητες από το Δήμο για την καλή εμφάνιση και λειτουργία του μισθίου (π.χ. αντικατάσταση καθισμάτων, 

ελαιοχρωματισμός χώρων, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχέτευσης, τουαλετών και λοιπών 

βοηθητικών χώρων).  

Σε περίπτωση άρνησης του μισθωτή ή μη συμμόρφωσης προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό και παρά 

τις υποδείξεις του Δήμου, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών πριν από την έναρξη της θερινής 

περιόδου, ο Δήμος μπορεί να θεωρήσει τη σύμβαση λυμένη και να αναλάβει ο ίδιος το μίσθιο κηρύσσοντας 

το μισθωτή έκπτωτο, χωρίς δικαστική μεσολάβηση. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 28 από 59 

Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει το μίσθιο στο Δήμο ορισμένες ημέρες, κατά την 

διάρκεια της θερινής περιόδου, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών  και μουσικών εκδηλώσεων και 

κινηματογραφικών αφιερωμάτων επιλογής του Δήμου. Οι δαπάνες των εκδηλώσεων αυτών θα βαρύνουν το 

Δήμο Λαυρεωτικής και ο μισθωτής θα ενημερώνεται για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες εγγράφως δύο 

εβδομάδες νωρίτερα. Η χρήση αυτή δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο καταβαλλόμενο μίσθωμα για τον οικείο 

μήνα. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, με 

αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του 

αποτελέσματος και την κατακύρωση της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη 

και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του 

Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του 

και ενέχονται αμφότεροι για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την 

προηγούμενη όμοια. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία εγκαταλειφθούν οι εκμισθούμενοι χώροι από το 

μισθωτή πριν από τη λήξη της πενταετίας, θα οφείλονται και θα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα 

τα μέχρι τη λήξης της πενταετίας μισθώματα, παράλληλα δε θα εκπίπτει η κατατεθείσα στο Δήμο Λαυρεωτικής 

εγγύηση συμμετοχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το μηνιαίο μίσθωμα ή παραβεί ολικά ή μερικά οποιοδήποτε από 

τους όρους αυτούς οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση μισθώσεως και οι οποίοι θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από 

τη σύμβαση και την αποβολή του από το μίσθιο, καθώς και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου 

Λαυρεωτικής σαν ποινική ρήτρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Για τη λειτουργία των κυλικείων, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ζητήσει και να λάβει τις σχετικές άδειες. 

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τα κυλικεία ο ίδιος ή να αναθέσει τη λειτουργία τους σε 

εταιρεία συμφερόντων του.  
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Οι τιμές πώλησης των προσφερομένων προϊόντων δεν θα είναι ανώτερες των τιμών των αγορανομικών 

διατάξεων. Απαγορεύεται η πώληση υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός, παράγωγα καπνού 

κλπ.). 

Για όλα τα προϊόντα ο εκμισθωτής υποχρεούται να τηρεί τα κατά το Νόμο πιστοποιητικά και να καταλήξει στις 

τιμές πώλησης σε συνεργασία με την Επιχείρηση και σε συνάρτηση με τις ισχύουσες τιμές της αγοράς. 

Ενδεχόμενη ζημία σε τρίτους προκύπτουσα από την κατανάλωση προϊόντων των κυλικείων, βαρύνει 

αποκλειστικά, τόσο ποινικά όσο και αστικά, τον μισθωτή ο οποίος πρέπει να τηρεί όλες τις υγειονομικές 

διατάξεις και να φροντίζει για την άριστη ποιότητα όλων των διατιθέμενων προς πώληση προϊόντων. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου σε άριστη κατάσταση, προστατεύοντας αυτό 

κατά πάσης καταπάτησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η οποία μπορεί 

να δοθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις 

εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και εγγυητή) και θα 

υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης. 

Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντα κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής θα 

παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης, καθώς και 

από τους όρους και τις προϋποθέσεις της, οι οποίοι όλοι τυγχάνουν ουσιώδεις και θα συνομολογηθούν 

υποχρεωτικώς ως ουσιώδεις και με το μισθωτήριο συμβόλαιο.  

 
ΑΡΘΡΟ 17 

Ο μισθωτής οφείλει να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την εξακρίβωση της 

τήρησης των όρων της μίσθωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο πριν από τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και η 

παραμονή αυτού μετά τη λήξη της. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 30 από 59 

Σε περίπτωση μη αποχώρησης του μισθωτή από το μίσθιο κατά την λήξη της σύμβασης μισθώσεως, αυτός 

θα καταβάλει στον Δήμο, για όσο χρόνο παραμένει στο μίσθιο, ως αποζημίωση για την χρήση αυτού, ποσό 

το οποίο θα ανέρχεται στο διπλάσιο του καταβαλλομένου μισθώματος. Στην περίπτωση αυτή η κατατεθείσα 

από τον μισθωτή αρχική εγγύηση, θα καταπέσει, ως ποινική ρήτρα, υπέρ του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση όταν πρόκειται να 

ιδιοχρησιμοποιηθεί το μίσθιο, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης. Το μίσθιο θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών 

από την έγγραφη ειδοποίηση, εκτός εάν ο μισθωτής δεσμεύεται αποδεδειγμένα με μακροχρόνιες συμφωνίες 

οπότε ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για χρονικό διάστημα όχι πέραν των δώδεκα (12) μηνών, άσχετα με 

τη λήξη των συμφωνιών του μισθωτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του κ. Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν 

τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τη τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και σε δύο εφημερίδες. 

Τον πλειοδότη βαρύνουν όλα τα σχετικά έξοδα (δημοσιεύσεις αρχικής και επαναληπτικών δημοπρασιών, 

αμοιβή μηχανικού για πιστ/κό ενεργειακής απόδοσης  κλπ), τα οποία καταβάλλονται μαζί με την υπογραφή 

του μισθωτηρίου συμβολαίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 21 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, (οδός 

Κουντουριώτη αριθ. 1 , Λαύριο)  κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, τηλέφωνο: 2292320147.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους,  που 

υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση.  

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λάμπρος Μπουκουβάλας μειοψήφησε διατυπώνοντας την άποψη ότι 
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπρασίας θα έχει ήδη ξεκινήσει η θερινή περίοδος και πρότεινε η 
εκμίσθωση των δημοτικών θερινών κινηματογράφων να γίνει για τρεις (3) μήνες με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ», κατακύρωση αναδόχου προμηθευτή 
καυσίμων 
Αρ. Απόφ.: 107/2015    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης πρακτικού Νο2 αξιολόγησης 

οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού «ΚΕΦΑΛΟΣ» & 

«ΘΟΡΙΚΟΣ», κατακύρωση αναδόχου προμηθευτή καυσίμων» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

- Την υπ΄ αριθμ.20/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων αυτού. 

- Την υπ’ αριθμ.5/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου τίτλο: «προμήθεια 
υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής και των 
Νομικών Προσώπων» προϋπολογισμού δαπάνης 626.364,51 ευρώ με ΦΠΑ. 

- Την υπ’ αριθμ.35/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της μελέτης 
(τεχνικών προδιαγραφών) και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού. 

- Την υπ’ αριθμ.100/2015 απόφαση Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του 
διαγωνισμού. 

- Το πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού 

- Τις ενστάσεις που κατατέθηκαν από τις συμμετέχουσες εταιρείες Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, 
ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε, Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. κατά του ανωτέρω πρακτικού 

- Την από 23.04.2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις 

- Την υπ’ αριθμ. 92/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκδίκαση των ενστάσεων 

- Το πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης  
Ακολούθως, ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι από την εταιρεία Δ. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατατέθηκε προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ.92/2015 απόφασης, η οποία 
πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό 9115/14.05.2015. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- Την υπ’ αριθμ. 92/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκδίκαση των ενστάσεων 

- Το πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης  

- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 

- Την υπ αριθμ. πρωτ: 9115/14.05.2015 προσφυγή της εταιρείας «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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την αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση του πρακτικού Νο2 αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ», 
κατακύρωση αναδόχου προμηθευτή καυσίμων. 
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την 
«επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 108/2015    

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 «συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & 

προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση 

ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους 

μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex 

officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις 

προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την 

αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που 

αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 
Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση στις 14 Μαΐου 2015 για την ανάδειξη των 
μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή για τη διενέργεια του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «επισκευή – συντήρηση 
οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής».  . 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε το από 14.05.2015 πρακτικό κλήρωσης προκειμένου να 
γίνει η έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή και η συγκρότηση της Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 33 από 59 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

− Την αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

−  Το ΔΥ/14.05.2015 πρακτικό κλήρωσης  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το από 14.05.2015 πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για 
την ανάθεση της εργασίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών 
του Δήμου Λαυρεωτικής», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 
Β. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής: 

Τακτικά μέλη 
1. Αικατερίνη Παπαγιάννη, ΠΕ1, Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Β’, Πρόεδρος  
2. Σταύρος Ζερβουδάκης, ΠΕ5 Μηχαν. Μηχανικών, με βαθμό Δ’ 
3. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ 4 Μηχαν. Μηχανικών, με βαθμό Δ’ 

Αναπληρωματικά μέλη 
1. Κυριακή Ξέστερνου, ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Ε’ 
2. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ 29 Οδηγών, με βαθμό Γ’ 
3. Ματθαίος Καρακατσάκης, ΔΕ 29 Οδηγών, με βαθμό Δ’ 

 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «επισκευή 
– συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 109/2015 

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 ανοικτού 

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και 

προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

− Την Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75                             
«Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & 
λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι 
του Ν. Δ/τος 2396/53». 

− Το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ Α764/16.3.2007) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας «Περί Κρατικών Προμηθειών» 
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προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε.). 

− Το Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 - Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις 
προϋπολογισμού - Παράτασις προθεσμίας». 

− Την Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 - (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» 

− Το Ν. 2286/95/τ.Α’/19 - «Περί Προμηθειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 

− Το Ν.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

− Το Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο 
προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. 

− Το Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α. 

− Το Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 

− Το Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 - «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

− Την Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

− Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

− Το Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α723-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

− Το Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α΄/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

− Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

− Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις». 

− Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 

− Το Ν. 4155/2013 ΦΕΚ 120Α’ «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α/7-4-2014). 

− Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08082014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
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− Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

− Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

− Το αριθμ. πρωτ: 6312/03.04.2015 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 
15REQ002688302 2015-04-03. 

− Την υπ΄ αριθμ.97/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & 
προμήθεια ανταλλακτικών». 

− Το υπ’ αριθμ.9/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
246.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 

− Τις υπ’ αριθμ.88/2015 και 102/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση 
των πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. 

− Την υπ’ αριθμ. 108/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για την ανάθεση της εργασίας με ανοικτό διεθνή 
διαγωνισμό. 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά στην 
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και πάσης φύσης εργασίες 
επισκευής και την προμήθεια των ανταλλακτικών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
του στόλου Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου.  
Επίσης, αφορά τον καθαρισμό των οχημάτων και ιδιαίτερα των απορριμματοφόρων. 
Οι εργασίες επισκευής - συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς εργασίες όπου θα εκτελούνται κάθε 
φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήματα - μηχανήματα και θα παραδίνονται στο συνεργείο του 
ανάδοχου ή στα αμαξοστάσια του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους.  
 Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος. 
Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας και της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα 
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

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

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

− Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
και του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, 

− Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών των 
ΟΤΑ», 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 
2015, 

− Την υπ΄ αριθμ.97/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & 
προμήθεια ανταλλακτικών». 

− Το υπ’ αριθμ.9/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
246.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.9/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
246.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τίτλο: «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και 
μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών». 
Β. Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας και της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα 
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ως ακολούθως: 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης όπως αυτή θα 

προκύψει από τη συμπλήρωση των εντύπων οικονομικής προσφοράς, για την ανακήρυξη μειοδοτών ανά 

εργασία, για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά τα έτη 2015 και 2016.              

Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 246.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 23 % για τις αντίστοιχες ανάγκες του 
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Δήμου Λαυρεωτικής. Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική 

Περιγραφή, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις εξής διατάξεις: 

1. Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75  «Περί καθορισμού 

διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. 

των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. Δ/τος 

2396/53». 

2. Π.Δ. 60 (ΦΕΚ Α764/16.3.2007) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας «Περί Κρατικών Προμηθειών» 

προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε.). 

3. Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 - Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις 

προϋπολογισμού - Παράτασις προθεσμίας». 

4. Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 - (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. » 

5. Ν. 2286/95/τ.Α’/19 - «Περί Προμηθειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 

6. Ν.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις 

για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

7. Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο 

προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. 

8. Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α. 

9. Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 

10. Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 - «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

11. Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

12. Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

13. Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α723-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

14. Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α΄/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

15. Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

16. N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις». 

17. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
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προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005 

18. Το Ν. 4155/2013 ΦΕΚ 120Α’ «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7-4-2014), 

19. Το Ν. 4281/2014 ΦΕΚ 160Α’  

20. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

21. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

22. Την υπ. αρ. ……………….. απόφαση της Οικ. Επιτροπής για έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών 

για το έτος 2015. 

23. Την υπ. αρ. ……………. απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Λαυρεωτικής για έγκριση διενέργειας 

Διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ  2ο : Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 

 α. Η διακήρυξη 

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εργασιών - ανταλλακτικών  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

δ. Η τεχνική έκθεση - περιγραφή 

ε. Το Παράρτημα ενδείξεων και τιμολόγιο προσφοράς εργασιών - ανταλλακτικών 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μόνο με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της 

δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 

Π1/2390/2013. 

Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 

………………………….. ημέρα ………………………… 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η …………………………….…… 
ημέρα ……………..……….. και ώρα ………………… π.μ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η …………….. ημέρα ……………………… και ώρα …………………….  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα και ώρας δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

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

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

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013                 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 28/80 και στο Π.Δ. 60/07. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
 Η διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του Δήμου www.lavreotiki.gr. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη 

δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την 

υποβάλλουν, μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή για παροχή 

διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για 

την υποβολή των προσφορών (Άρθρο 33 παρ. 2 του Π.Δ 60/2007). 

 Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 

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

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο 

σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να 

ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.lavreotiki.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων του Φ.Ε.Κ., 

σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μία τοπική εβδομαδιαία, μία ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων, 

μία εφημερίδα Δημοπρασιών ή Οικονομική, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Αποκλεισμός συμμετοχής 
Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας όσοι: 

(α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει και όπως αυτά 

εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου και συγκεκριμένα, 

όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

ii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την Προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

iv. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ/του συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

v. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία κατά τις διατάξεις 

του ελληνικού ποινικού κώδικα. 

(β) τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης (όχι τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ,                    

οι δημόσιοι οργανισμοί). 

(γ) βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή εκκαθάριση (μόνο τα νομικά 

πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς προσφέροντες. 

(δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία. 

(ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

(στ) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες 

πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με 

τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις και επίσης εάν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(ζ) συμμετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα στον ηλεκτρονικό 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» τα εξής δικαιολογητικά              

(η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού 
της αντίστοιχης προσφοράς) : 

 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 
5.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 

της διακήρυξης). 

5.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 

5.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει 

κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

5.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό. 

5.5 Πιστοποιητικό των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο 

για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 

διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

5.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται 

να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

5.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
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ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για του Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 

 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ‘Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη 

τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 5.5 : Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 

χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι 

ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 

 Κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών 
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (1α), (1β), 

(2) του παρόντος άρθρου για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του 

ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 

οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης των ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού που θα 

εμπλακούν στις εργασίες, καθώς και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. 

Τα ανωτέρω δύναται οι διαγωνιζόμενοι να πιστοποιήσουν με υπεύθυνη δήλωση. 

2. τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της συγγραφής υποχρεώσεων της τεχνικής περιγραφής, ήτοι: 

Α) τιμοκατάλογο της εταιρείας τους με τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε 

επισκευές 

Β) Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει Συνεργείο Αυτοκινήτων με εν ισχύ άδεια 
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λειτουργίας, καθώς και ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. 

πυρασφάλειας κ.λ.π.), το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

που θα αναλάβει να εκτελεί και ότι οι τιμοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν τα ανταλλακτικά που αφορούν 

στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου των οποίων προτίθεται να αναλάβει την επισκευή - συντήρηση. 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσουν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση των προσφερόντων ότι: 

α.1. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

α.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν 

γνώση. 

α.3. Ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού δημοσίου. Προκειμένου δε 

για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή. 

α.4. Ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που 

μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

α.5. Θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη, η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία, 

όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από 

τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 

β. Πρακτικό αποφάσεων του διοικητικού Συμβουλίου ή του διοικούντος οργάνου του προσφέροντος ή σε 

περίπτωση ένωσης εταιριών, των διοικητικών συμβουλίων των φορέων της ένωσης ή σε περίπτωση 

προσωπικών εταιριών των νομίμων εκπροσώπων αυτών, με το οποίο: 

β.1. Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή 

εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες - μέλη της Ένωσης, ορίζοντας 

παράλληλα την επικεφαλής εταιρεία. 

β.2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να 

υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για να 

καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του 

διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

Επίσης να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 

Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε 

συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες.                    

Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή / και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως 
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στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της. 

β.3. Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος, σε περίπτωση αδυναμίας του νομίμου 

εκπροσώπου για τη συνεννόηση σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί 

συνεχώς να εξυπηρετεί το δήμο. 

Για τους υποψήφιους που δεν είναι Ανώνυμες Εταιρείες: Απόσπασμα του καταστατικού των εταιρειών που 

λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν την κάθε εταιρία με την 

υπογραφή τους. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει: 

Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι δεν εμπίπτει στις κατηγορίες του Άρθρου 5 της παρούσης περί 

«Αποκλεισμού συμμετοχής». 

Δήλωση διαγωνιζόμενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, όχι λιγότερο από ενενήντα (90) 

ημερολογιακές ημέρες επί ποινή αποκλεισμού. 

Δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν 

λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

Ε. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε 

υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των 

ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, πλην των αναγκαίων στοιχείων της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, 

καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός εύλογου χρόνου 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

3. Αποκλείονται από το διαγωνισμό οι υποψήφιοι για τους οποίους αποδείχθηκε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 

ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με την 7η παράγραφο του 15 άρθρου του Π. Δ. 28/80). 

α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των 

υπηρεσιών, ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού των προς παροχή υπηρεσιών μη 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α., και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 

Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφ' όσον η προσφορά δεν καλύπτει το σύνολο των 

υπηρεσιών ορίζεται στο 3% επί της ανά κατηγορία προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά εργασία, όπως αυτές 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. 
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β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» των προς παροχή υπηρεσιών νοείται ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου. 

γ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκαν ή ανατέθηκαν οι 

προς παροχή υπηρεσίες, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων υποψήφιων αναδόχων πού έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.  

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

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 

ε) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν 

και τα ακόλουθα : 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Λαυρεωτικής).  

 Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 

 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαίρεσης ή της διζήσεως. 

 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) 

μήνα. 

 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό 

έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου του Π.Δ. 28/1980). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού των προς παροχή 

υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπου ως συνολικός «προϋπολογισμός» των προς 

παροχή υπηρεσιών νοείται και εδώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης. Παρέχεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης σε μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού 

ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή άλλων νομικών προσώπων της Ε. Ε., τα οποία έχουν το δικαίωμα 
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προς τούτο, στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς και σε μορφή γραμματίου του 

Τμήματος Παρακαταθηκών και Δανείων. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Προσφορές - χρόνος ισχύος προσφορών 
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 

με την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, όπως αναγράφονται στην μελέτη της διακήρυξης, γεγονός 

που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι 

αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί 

τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της 

εργασίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η 

τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά της ενότητας (Α,Β,Δ) του άρθρου 6 της παρούσης, σε μορφή αρχείου 

.pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και  

προσκομίζονται στην ταχυδρομική δ/νση του Δήμου Λαυρεωτικής Κουντουριώτη 1 Τ.Κ 19500 Λαύριο κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. 

και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που απαιτούνται και έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά τα 

οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα δεν υποχρεούται να φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
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Σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74/Α’: 

Τα έγγραφα που προσκομίζονται ηλεκτρονικά στον ΟΤΑ θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 

αντιγράφων τους και στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα του 

Ν.4250/26-3-2014 ΦΕΚ 74Α’. 

Δικαιολογητικά εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,                 

η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».                     

Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών                                       

οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία 

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 

δικαιολογητικά της ενότητας (Γ) του άρθρου 6. 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Β. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά». 

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 
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καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επίσης ο προσφέρων θα επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf το οποίο θα είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο, τον πίνακα της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα είναι 

στα συνημμένα έγγραφα του συστήματος. Στο εν λόγω υπόδειγμα θα συμπληρώνεται η οικονομική 

προσφορά τόσο στο μέρος Α' όσο και στο μέρος Β' (το οποίο ταυτίζεται με την ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος) 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω : 

- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. 

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,                 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν 

το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισημαίνεται 

ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 

σύστημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες 

πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ 

και εμφανίζονται στην εκτύπωση. 

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επισύρουν ποινή αποκλεισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη σχετική μελέτη. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας 

υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, (λόγω 

άγνωστων κάθε φορά έκτακτων συντηρήσεων του κάθε οχήματος ξεχωριστά), για το λόγο αυτό,                  ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-

υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και 

το γενικό σύνολο. 

1) Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

2)         Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3) Γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μία ομάδα ή περισσότερες ή και σε όλες τις 

ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

4) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό), κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της εργασίας, απορρίπτονται. 

5) Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Προσφέρων είναι απολύτως ενήμερος 

από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και των υπό προμήθεια ειδών και ότι έχει 

μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού. 

6) Με την προσφορά η τιμή των προς παροχή υπηρεσιών δίδεται και για την εργασία, και για τα 

ανταλλακτικά με ποσοστό έκπτωσης. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες, θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) 

δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 
από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ποσοστιαία μέση έκπτωση επί της τιμής (όπως 

ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 12% για τη πρώτη ομάδα. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 63.000,00 - 

(63.000,00Χ0,12)=55.440,00 € 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 

138 και 182 της διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Τιμές Προσφορών 
1. Ανάδοχος της εργασίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του 

προϋπολογισμού της μελέτης, όπως αυτές προκύπτουν από την υποβολή ποσοστιαίας μέσης έκπτωσης (%) 

σε ακέραιες μονάδες στις επιμέρους ομάδες-κατηγορίες του διαγωνισμού. 
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2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα του 

διαγωνισμού. 

3. Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα προσφέροντες. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με 

απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό μπορεί να 

ζητηθούν από τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα 

της διαδικασίας της οικονομικής του προσφοράς, ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Ισχύς Προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο 

δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, 

την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, 

αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: 
Α1.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι … … …  ημέρα … … … …  και ώρα … … …  π . μ . ,  μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίστηκαν, λαμβάνοντας σχετική ενημέρωση από το σύστημα. 
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Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά»,                                

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

Α2. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Μετά την 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 για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Προσφυγές- Ενστάσεις 
14.1.Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με 

μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία 

γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως την ημέρα έναρξης υποβολής των προσφορών. Για τον 

καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της 

ημέρας έναρξης υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.                         

Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 

φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε 

μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
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β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν. Μόνο από 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και 

για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή 

της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε 

άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. Για την 

Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/20 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε 

περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η 

σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία 

της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, 

όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό 

φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

14.2 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου 

και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά 

περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

/ένστασής τους. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά ανακοίνωση κατακύρωσης στην οποία 

επισυνάπτεται η απόφαση αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήμου σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 
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ημερών και όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν 

προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της, που πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του 

δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Δικαιώματα Προαίρεσης 
Ο Δήμος Λαυρεωτικής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα: 

α) να αποφασίζει ελεύθερα για την ματαίωση, την επανάληψη του διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποίηση των 

όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης οι 

συμμετέχοντες σ’ αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών 

που μπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε. 

β) Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και εκτέλεση των 

εργασιών, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. 

γ) Το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο μειοδότης, ισχύει και δεσμεύει τούτον μέχρι την λήξη της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Υπογραφή σύμβασης 
Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου 

κατακυρώθηκε η εργασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) 

ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης,                            

να προσκομίσει και την απαιτούμενη κατά την 7η παράγραφο του 15ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980 εγγύηση 

για την καλή εκτέλεση της εργασίας. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Σύμβαση - Ποινικές ρήτρες (βλ. και άρθρο 21 του Π. Δ. 28/1980) 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 

συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, 

της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση 

δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο (ή τον αρμόδιο που έχει ορίσει με απόφασή του) και 

για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση απόρριψης 

υπηρεσίας προς παροχή μη σύμφωνης προς τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ή και αδικαιολόγητης υπέρβασης των ορισμένων από την παρούσα διακήρυξη χρόνων 

παροχής υπηρεσιών (βλ. και το 17ο άρθρο της παρούσας), μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο 

με μορφή ποινικής ρήτρας. Η ποινική ρήτρα κρατείται είτε από την εγγύηση καλής εκτέλεσης είτε από το 
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λογαριασμό του αναδόχου. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή 

αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Σε αυτήν 

την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω 

ποινικής ρήτρας. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν 

είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης             ΚΑΙ 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ. 

Η σύμβαση αφορά στα έτη 2015 και 2016. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τον ανάδοχο προς το Δήμο και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή 
Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από το Δήμο.                     

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας εργασίας και μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού. Τα έξοδα προετοιμασίας των προς παροχή υπηρεσιών στους τόπους παράδοσης 

θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η εργασία. Η παραλαβή των προς παροχή 

υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980 και 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο 

θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εγγυήσεις ποιότητας 
1. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από 

αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα είδους & να επανεκτελέσει σύμφωνα με τις αρχές του εκάστοτε 

κατασκευαστή την επισκευή -συντήρηση του οχήματος - μηχανήματος (όπου παρατηρήθηκε η απόκλιση), 

μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι 

δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο του ακατάλληλου είδους και αποστολής στο δήμο του νέου σε 

αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν αυτόν, όπως επίσης και οι ξαναεκτελέσεις των εργασιών. 

2. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού ή λανθασμένης επισκευής- συντήρησης που διέπραξε ο 

ανάδοχος, προκλήθηκε βλάβη, ο ίδιος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 
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που προξένησε από το ακατάλληλο υλικό, επιφυλασσόμενου του δήμου να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε 

βάρος του Αναδόχου. Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί 

πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο 

ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

3. Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την τοποθέτηση ακατάλληλου είδους ή επισκευής, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Κήρυξη ανάδοχου έκπτωτου 
Ο Ανάδοχος εφόσον δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Πηγή χρηματοδότησης - τρόπος πληρωμής 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται στο 

ποσό των 200.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23% σύνολο 246.000,00 ευρώ) και θα αντιμετωπιστεί από ίδιους 

πόρους. 

Η πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ, και θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος στο οποίο θα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που έχει συνάψει τη 

σχετική σύμβαση. 

Σε περίπτωση υπερημερίας πληρωμής της συμβατικής αξίας, το επιτόκιο υπερημερίας θα υπολογιστεί με 

βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη 

αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου 

εξαμήνου (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών. 

ΑΡΘΡΟ 22ο : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, οι 

οποίες εκδίδονται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, όπου η μία θα είναι γενικών ειδήσεων και η άλλη θα είναι 

ειδική εφημερίδα δημοσίευσης δημοπρασιών ή οικονομική εφημερίδα και επίσης σε δύο ημερήσιες και σε 

μία εβδομαδιαία εφημερίδα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) 

εδαφίου της 5ης παραγράφου του 15ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980, τη σχετική τροποποίηση από την εγκύκλιο 

31/αρ. πρωτ. 30118/22-9-2000 /ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ. Α. και του Νόμου 3548/2007, αντίστοιχα.  

Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων 

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.   
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Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.lavreotiki.gr 

Τέλος, σύμφωνα με το 22ο άρθρο του Π. Δ. 28/1980, το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η 

παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα 

λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
υποψήφιο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών. 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 110/2015 

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 1o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής». 

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 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 την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.  

 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 την υπ’ αριθμ. 
πρωτ: 8857/08.05.2015 εισήγηση της Πρόεδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί ‘’σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες’’ και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις 

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 
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− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την  αριθμ. πρωτ: 8857/08.05.2015 εισήγηση της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου και τη συνημμένη 
κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.7/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις 
Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΠΟΣΟ 
χωρίς 
παρακράτ
ηση 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 497/12-03-2015 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ & 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΑΣ ΣΟΥΝΙΟΥ 369,00 30-7333.007 

ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 63/01-04-2015 

ΚΑΘΑΡΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 
&ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 387,45 

30-7333.007 

ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 64/03-04-2015 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΣΑ 381,30 

30-7333.007 

ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  65/07-04-2015 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 295,20 

30-7333.007 

ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 66/09-04-2015 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ 
ΘΟΡΙΚΟ 147,60 

30-7333.007 

ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 67/17-04-2015 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ 
ΛΙΜΑΝΙ Κ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΕΑΠΟΛΗ 369,00 

30-7333.007 

ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 69/21-04-2015 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΣ 221,40 

30-7333.007 

ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 57/22-04-2015 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ 307,50 

30-7333.007 

Ι &Κ ΛΟΥΚΗΣ ΟΕ 1020/24-04-2015 
ΕΚΤΟΞΕΥΤ  ΣΤΑΤ  ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 49,08 

30-7332.001 

ΓΑΛΑΙΟΣ ΜΗΝΑΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 30-04-2015 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ 70,00 

30-7332.001 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

21500195/23-03-
2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 116,61 

30-7333.007 

ΣΥΝΟΛΟ 2.714,14 ευρώ 
Β. την ανανέωση του ποσού των 2.714,14 ευρώ που δαπανήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 35 του 17/5-
15/6/1959  Β.Δ/τος.   
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» 
Αρ. Απόφ.: 111/2015 

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 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221, με τίτλο: 

ταχυδρομικά τέλη». 

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 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 την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή των ειδοποιητηρίων ύδρευσης στις αρχές του επόμενου μήνα.  

 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 την αρ. 
πρωτ:9200/15.15.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή των ειδοποιητηρίων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και 

της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου απαιτείται η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 11.000,00 

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 17-5-59. 

Με την υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 50.000,00 

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.  

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

11.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6221, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικολάου 

Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του 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: 
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− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− 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 αρ. πρωτ:9200/15.05.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-
6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015, για την 
αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου. 
Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου, Νικόλαο Μαργαρίτη, ΔΕ1, με βαθμό Δ’. Η προθεσμία για την 
απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 19.08. 2015. 
Γ. 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». 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Τσίκλος Παναγιώτης 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ευφροσύνη Σίνη  
 
Μπουκουβάλας Λάμπρος 
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