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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 6 η ς  T A K T I K Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 12 Ιουνίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 20:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 08.06.2015 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας Στουραΐτης, 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Απόντα μέλη  : 1 
Ευφροσύνη Σίνη 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 115/2015 

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/08.06.2015 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/08.06.2015 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 στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 10-7135 Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας για το 
Δημαρχείο Λαυρεωτικής 4.000,00 € 139,00 € Α-583 

2 10-7135 
Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 4.000,00 € 2.001,21 € Α-584 

3 25-7135.004 
Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 5.000,00 € 626,07 € Α-585 

4 10-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 6.000,00 € 2.000,00 € Α-586 

5 10-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 3.000,00 € 1.000,00 € Α-587 

6 15-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 3.000,00 € 2.000,00 € Α-588 
7 20-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 168.845,47 € 98.159,02 € Α-599 

8 20-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 100.000,00 € 69.177,14 € Α-590 

9 25-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 5.000,00 € 4.000,00 € Α-591 

10 25-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 3.000,00 € 2.000,00 € Α-592 

11 30-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 4.000,00 € 2.000,00 € Α-593 
12 35-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 2.000,00 € 500,00 € Α-594 

13 35-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 1.500,00 € 1.000,00 € Α-595 

14 70-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 17.000,00 € 7.000,00 € Α-596 

15 70-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 25.748,91 € 10.000,00 € Α-597 

16 30-6662.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 15.000,00 € 375,00 € Α-598 

17 25-6264.002 
Συντήρηση αντλιοστασίων και συγκροτήματος 
Βιολογικού Καθαρισμού 15.000,00 € 2.990,13 € Α-599 

18 10-6261.001 Συντήρηση Παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου 5.000,00 € 985,00 € Α-600 
19 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Λαυρεωτικής 10.000,00 € 7.062,50 € Α-601 
20 30-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Κερατέας 10.000,00 € 1.550,00 € Α-602 

21 25-7135.004 
Προμήθεια καλωδίωσης για τη γεώτρηση 
περιοχής Αμάχαιρης 5.000,00 € 716,00 € Α-603 

22 25-6264.004 Εργασία τοποθέτησης & σύνδεσης καλωδίων 
στη γεώτρηση περιοχής Αμάχαιρης 10.000,00 € 184,50 € Α-604 
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23 25-6264.004 Επισκευή αντλιοστασίου Αγίου Κωνσταντίνου 10.000,00 € 430,50 € Α-605 

24 30-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων Τεχνικής 
Υπηρεσίας 2.500,00 € 473,00 € Α-606 

25 45-6261.002 Προμήθεια φυτοφαρμάκων για το Δημοτικό 
Νεκροταφείο Κερατέας 1.700,00 € 169,50 € Α-607 

26 25-6261.001 Απεντόμωση - μυοκτονία εγκαταστάσεων 
Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 3.000,00 € 2.435,40 € Α-608 

27 25-6264.002 Αποκατάσταση βλάβης Υποσταθμού Μέσης 
Τάσης Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 15.000,00 € 200,00 € Α-609 

28 35-7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού για την υπηρεσία 
πρασίνου 3.000,00 € 1.020,00 € Α-610 

29 30-7333.008 Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Κερατέας 25.000,00 € 1.476,00 € Α-611 

30 35-7425.005 Ράντισμα φοινίκων Δημαρχείου Λαυρίου 6.150,00 € 6.150,00 € Α-614 
31 20-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - συμβάσεων έργου 28.650,09 € 28.650,09 € Α-612 
32 20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου Ν.4325/2015 101.052,00 € 101.052,00 € Α-613 

33 30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος, ένδυση - γάλα, κλπ 1.405,48 € 405,48 € Α-582 

34 30-7336.014 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών χώρων ΔΕ 
Κερατέας 25.000,00 € 430,50 € Α-615 

35 30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 € 1.417,26 € Α-616 
36 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 € 1.238,55 € Α-617 
37 70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 € 994,57 € Α-618 
38 30-6662.003 Προμήθεια θραυστού υλικού 3Α 15.000,00 € 1.600,00 € Α-619 

39 20-7425.010 Ψηφιακή καταγραφή & γεωγραφική 
αποτύπωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 12.300,00 € 12.300,00 € Α-620 

 40 30-6662.003 Προμήθεια υλικών για πλήρωση λακούβων σε 
οδούς της ΔΕ Λαυρεωτικής 15.000,00 € 950,00 € Α-621 

 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 116/2015 

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/03.06.2015 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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. 
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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.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού -24.536,24 Α-385 Α-567 

2.  20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -11.000,00 Α-386 Α-568 

3.  10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών 
καταστημάτων 

-1.110,00 Α-540 Α-569 

4.  10-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -2.000,00 Α-493 A-570 

5.  10-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-1.000,00 Α-494 A-571 

6.  20-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -100.000,00 Α-495 A-572 

7.  20-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-69.177,14 Α-496 A-573 

8.  25-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -4.000,00 Α-497 A-574 

9.  25-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-2.000,00 Α-498 A-575 

10.  35-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -500,00 Α-499 A-576 

11.  35-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-1.000,00 Α-500 A-577 

12.  70-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -7.000,00 Α-501 A-578 

13.  70-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-10.000,00 Α-502 A-579 

14.  15-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -2.000,00 Α-543 A-580 

15.  30-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -2.000,00 Α-544 A-581 

16.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -17.000,00 Α-554 Α-622 

17.  20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -4.345,20 Α-555 Α-623 

18.  15-6231.002 Μισθώματα παιδικών χαρών -2.327,33 Α-54 Α-624 

19.  70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -10.000,00 Α-597 Α-625 
ΣΥΝΟΛΟ -270.995,91 ευρώ 

 
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/03.06.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
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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 

20.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού -24.536,24 Α-385 Α-567 

21.  20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -11.000,00 Α-386 Α-568 

22.  10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών 
καταστημάτων 

-1.110,00 Α-540 Α-569 

23.  10-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -2.000,00 Α-493 A-570 

24.  10-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-1.000,00 Α-494 A-571 

25.  20-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -100.000,00 Α-495 A-572 

26.  20-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-69.177,14 Α-496 A-573 

27.  25-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -4.000,00 Α-497 A-574 

28.  25-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-2.000,00 Α-498 A-575 

29.  35-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -500,00 Α-499 A-576 

30.  35-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-1.000,00 Α-500 A-577 

31.  70-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -7.000,00 Α-501 A-578 

32.  70-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

-10.000,00 Α-502 A-579 

33.  15-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -2.000,00 Α-543 A-580 

34.  30-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής -2.000,00 Α-544 A-581 

35.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -17.000,00 Α-554 Α-622 

36.  20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -4.345,20 Α-555 Α-623 

37.  15-6231.002 Μισθώματα παιδικών χαρών -2.327,33 Α-54 Α-624 

38.  70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -10.000,00 Α-597 Α-625 
ΣΥΝΟΛΟ -270.995,91 ευρώ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2015 
Αρ. Απόφ.: 117/2015 

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 «7ης τροποποίησης προϋπολογισμού 
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Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
από 08.06.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Αποδοχή ποσών 
Παρακαλούμε όπως γίνει  αποδοχή των παρακάτω ποσών: 

1. Ποσό 10.488,09 ευρώ που αφορά τη συμψηφιστική εγγραφή του έργου «ασφαλτόστρωση δρόμων 

πόλης Λαυρίου» αφού το προαναφερόμενο έργο πληρώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  

και ο Δήμος απλώς το εμφανίζει στα απολογιστικά του στοιχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις συν.1 
2. Ποσό 134,10 ευρώ στον ΚΑ 1214.002  με που αφορά την κάλυψη «δράσεων πυροπροστασίας».  

Το ποσό που είχε προϋπολογιστεί σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση του π/υ ανερχόταν στις 

89.265,90 ευρώ σύμφωνα με την επιχορήγηση του έτους 2014. Το ποσό που επιχορηγήθηκε ο Δήμος 

για το 2015 ανέρχεται στις 89.400,00 ευρώ. Για τη  διαφορά των 134,10 ευρώ πρέπει να γίνει αποδοχή. 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού  
Με την υπ’ αριθ.183/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2015 και με το υπ’ αριθ.76904/51524 11.12.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε. Με τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 17, 38, 43, 69, 84 & 105/2015 

εγκρίθηκε η 1η-2η-3η-4η -5η και 6η αναμόρφωση του Π/Υ. Παρακαλούμε για την έγκριση της 7ης 

τροποποίησης του Π/Υ ως διαμορφώνεται παρακάτω:   

1. Αύξηση εσόδων  

Α. Σύμφωνα με την ΥΑ 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ Β/5-6-2013) του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας – Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις 

ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 

ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα στο 

άρθρο 6 παράγραφο 2 κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του προϋπολογισμού οι φορείς ενσωματώνουν 

στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε το 

σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους 

και είναι κύριοι αυτών.  

Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον 

κύριο του έργου αλλά πληρώνονται μέσω του Π.Τ.Α.  

Για τις δαπάνες αυτές διενεργούνται από τον φορέα συμψηφιστικές εγγραφές κατά το πρώτο δεκαήμερο 

του επόμενου μήνα αναφοράς με βάση τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από το ΠΤΑ κατά το μήνα 

αυτό.  

Κατόπιν των ανωτέρω το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης έστειλε στο Δήμο το έγγραφο με 

αρ.πρωτ.8993/13/5/2015 που αφορά τη πληρωμή του έργου «ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου 

για το χρονικό διάστημα 1/4/2015 έως 31/4/2015» ποσού 10.488,09 ευρώ 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 7 από 85 
 

Με βάση τα ανωτέρω πρέπει να γίνουν οι συμψηφιστικές εγγραφές στον ΚΑ εσόδων 1321.008 και στον 

ΚΑ εξόδων 30-7323.015 για το έργο «ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου» ποσού 10.488,09 ευρώ. 
Β. Ποσό 134,10 ευρώ στον ΚΑ 1214.002  με που αφορά την «κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».  

Το ποσό που είχε προϋπολογιστεί σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση του π/υ ανερχόταν στις 

89.265,90 ευρώ, σύμφωνα με την επιχορήγηση του έτους 2014. Το ποσό που επιχορηγήθηκε ο Δήμος 

για το 2015 ανέρχεται στις 89.400,00 ευρώ. Εγγράφεται λοιπόν η διαφορά των 134,10 ευρώ και 

αντιστοιχεί στον ΚΑ εξόδων 70-6414.002. 

Γ. Το σύνολο της αύξησης εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 39.952,19 ευρώ, αφαιρώντας τα ποσά των 

ΚΑ 1214.002 (134,10 ευρώ) και αφορά την «επιχορήγηση για πυροπροστασία», ΚΑ 1321.008 (10.488.09 

ευρώ) και αφορά «έσοδα από επιχορηγήσεις» καθώς και τα ποσά των ΚΑ 4131.001 - 4142.010 και 

4142.011 (συνολικά 5.230,00 ευρώ) που αφορούν «κρατήσεις», καθώς και το ποσό των 2.600,00 ευρώ 

του ΚΑ 4142.005 με ακριβή τίτλο: «κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθούς – άδειες – δώρα». Το 

ποσό των 21.500,00 ευρώ που απομένει, αφορά την κατηγορία «ίδια έσοδα» και αντιστοιχεί στην μείωση 

εξόδων και στη ίδια κατηγορία. Η αφαίρεση γίνεται προκειμένου να μην υπάρχει απόκλιση μεταξύ 

αύξηση και μείωση εσόδων.  

Δ. Αυξάνεται ο  ΚΑ εσόδων 4142.005 με ακριβή τίτλο: «κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθούς – 

άδειες – δώρα» κατά 2.600,00 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό δεν αντιστοιχεί σε κάποιον ΚΑ εξόδων διότι 

αποτελεί μόνο έσοδο για το Δήμο. 

2. Μείωση εσόδων 
Μειώνεται οι ΚΑΕ κατά 21.500,00 ευρώ προκειμένου να μην υπάρχει απόκλιση στην αύξηση εσόδων  

που προστέθηκε το παραπάνω ποσό. 

3. Αύξηση εξόδων    

Α. Οι αυξήσεις των ποσών της ανταποδοτικής υπηρεσίας  καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού των ΚΑ 20  

(συνολικό ποσό 138.306,96 ευρώ) αντιστοιχούν στη μείωση των εξόδων της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και  

το σύνολο 25 της ύδρευσης-αποχέτευσης μαζί με τον ΚΑ 00-6736.008 που αφορά την «προγραμματική 

σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΤΗΛ» για εργασίες της ανωτέρω υπηρεσίας, συνολικού ποσού 

74.000,00 ευρώ αντιστοιχεί στη μείωση των ΚΑ εξόδων της ανωτέρω υπηρεσίας.  

Β. Οι ΚΑ 80-8231.010, 80-8242.008 και 80-8242.012 που αφορούν «ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές 

κρατήσεις τρίτων» αντιστοιχούν στην αύξηση εσόδων 4131.001, 4142.010 και 4142.011. 

Γ. Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.633/16/2/2015 απόφαση του ΙΚΑ και τις διατάξεις του άρθρου 248 του 

Ν.4281/2014 και της Φ11321/19937/1443/201.11.2014 ΥΑ, ο Δήμος κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου 

θα πρέπει να πληρώσει εργοδοτικές εισφορές ποσού 8.557,35 ευρώ για ένα υπάλληλο με την ειδικότητα 

του σχολικού φύλακα λόγου αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα 
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απόκτησης εργασιακής εμπειρία σχολικών φυλάκων. Εγγράφεται λοιπόν το ποσό των 8.557,35 ευρώ 

μόνο στον ΚΑ εξόδων 80-8212.002 με ακριβή τίτλο «εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας».  

Δ. Ο ΚΑ 30-7323.015 «Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου» αντιστοιχεί στον ΚΑ εσόδων 1321.008. 

Υπάρχει ανάλυση στη κατηγορία αύξηση εσόδων. 

Ε. Σύμφωνα με το Ν.4325/11.5.2015 άρθρο 49 για την καθαριότητα των κτηρίων των δημοσίων 

υπηρεσιών των ΟΤΑ καθώς και κάθε είδους υπηρεσίας καθαριότητας  μπορούν να παρατείνονται μέχρι 

την 31/12/2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις ή να επανασυνάπτονται με την ίδια ημερομηνία λήξης 

ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω 

κτηρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

διάταξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω εγγράφεται στον ΚΑ 20-6117.001 με ακριβή τίτλο: «αμοιβές για συμβάσεις έργου 

σύμφωνα με το νόμο 4325/2015» ποσό 15.032,00 ευρώ και στον ΚΑ 20-6054.002 με ακριβή τίτλο: 

«εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ συμβάσεων έργου» ποσό 3.804,96 ευρώ και αφορά την παράταση δύο (2) 

συμβασιούχων σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις. 

Στ. Δημιουργούνται οι ΚΑ εξόδων 25-6041.001 με τίτλο: «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού», 

ποσού 3.400,00 ευρώ και 25-6054.001 με τίτλο: «εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ» 

ποσού 869,04 ευρώ, που αφορούν την πρόσληψη δύο (2) διμηνιτών εργατών ύδρευσης. 

4. Μείωση εξόδων   
Α. Μειώνονται διάφοροι ΚΑ εξόδων προκειμένου να  υπάρχει αντιστοιχία στα ποσά της αύξησης εξόδων 

ώστε να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου ώστε να είναι εύρυθμη η λειτουργία του.  

Β. Μειώνονται οι ΚΑ 20-6041.001 «τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» κατά 17.000,00 ευρώ και 

ΚΑ 20-6054.001 «εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ» κατά 4.345,20 ευρώ, διότι σύμφωνα 

με το αρ. πρωτ: 38259/20869/26.05.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώνεται 

η 101/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού 10 

ατόμων για διάστημα 2 μηνών.  

Γ. Μειώνεται το αποθεματικό κατά 3.152,17 ευρώ και το νέο αποθεματικό ανέρχεται των 329,54 ευρώ. 

 Επισυνάπτεται  κατάσταση αναλυτικά όλων των ΚΑ». 

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
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 την υπ’ αριθμ.184/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
 την από 08.06.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 7ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ  
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 3.481,71 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 1214.002 Επιχ.για πυροπροστασία που προορίζεται για  134,10 0,00 
 λειτουργικές δαπάνες 
 2 1321.008 Ασφαλτόστρωση πόλης δρόμων Λαυρίου 10.488,09 0,00 

 3 1699. Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους 500,00 0,00 
  λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ  
 ΕΣΟΔΑ 
 4 2119.003 Τακτικά έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 1.000,00 0,00 

 5 2119.011 Παραχ.δικαιώμ.χρ.παραλ.Χάρακα και Δασκαλειού 20.000,00 0,00 

 6 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 2.600,00 0,00 

 7 4142.005 Κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθούς  2.600,00 0,00 
 αδεια-δωρα 
 8 4142.010 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.600,00 0,00 

 9 4142.011 Κράτηση υπαλλήλων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 30,00 0,00 

 39.952,19 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 10 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις,  -5.000,00 0,00 
 παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9- 
 20/10/1958) 
 11 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν  -8.500,00 0,00 
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 2130/93) 
 12 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9- -2.000,00 0,00 
 20/10/1958) 

 13 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών  -3.500,00 0,00 
 (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 
 14 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές  -1.500,00 0,00 
 επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 
 15 1522.002 Λοιπά παράβολα -1.000,00 0,00 

 -21.500,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 16 0,00 00-6736.008 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ  Δήμου-ΔΕΥΑΤΗΛ για   61.500,00 
 συντηρήσεις καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης ενότητας  
 Κερατέας-αποφράξεις και διαχείριση αφυδατωμένης Ιλυος  
 Βιολογικού καθαρισμού Κερατέας 
 17 0,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού  1.250,00 
 κ.λ.π.) 
 18 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  2.000,00 
 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
 19 0,00 10-6266.004 Άδειες χρήσης λογισμικού 6.000,00 

 20 0,00 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση -γάλα κ.λ.π. 1.750,00 

 21 0,00 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.500,00 

 22 0,00 15-6261.001 Συντήρηση -επισκευή κτηρίων 4.000,00 

 23 0,00 20-6054.002 Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου. συμφ.ν.4325/2015 3.804,96 

 24 0,00 20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ.με ν.4325/2015 15.032,00 

 25 0,00 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 

 26 0,00 20-6265.002 Εργασίες ανακατασκευής και θέση σε λειτουργία οκτώ   73.800,00 
 παροπλισμένων ειδικών αυτοσυμπιεχομένων  
 απορριματοκιβωτίων. 
 27 0,00 20-6275.001 Δαπάνες καθαρισμού -πλύσιμο κάδων 24.600,00 

 28 0,00 25-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 3.400,00 

 29 0,00 25-6054.001 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ 869,04 
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 30 0,00 25-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. 2.300,00 

 31 0,00 25-6264.006 Δαπάνες συντήρ.Υποσταθμού Μ.Τ.Βιολογικού 1.200,00 

 32 0,00 25-6279.001 Δαπάνες ελέγχου ποιότητας νερού 3.000,00 
 33 0,00 25-6662.003 Συντήρηση-επισκευή Δ.Υ. 6.000,00 

 34 0,00 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 2.000,00 

 35 0,00 35-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. 1.500,00 

 36 0,00 45-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. 500,00 

 37 0,00 70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 

 38 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση 134,10 

 39 0,00 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  10.000,00 
 μέσων 
 40 0,00 20-7425.011 Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για Τεχνική συμβουλευτική  11.070,00 
 υποστήριξη για την  αντιμετώπιση της διαχείρισης αποβλήτων. 
 41 0,00 30-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  3.000,00 
 λογισμικά  
 42 0,00 30-7135.007 Προμήθεια οργάνων - δαπέδων και αστικού  εξοπλισμού  73.800,00 
 παιδικών χαρών ενότητας Λαυρίου 
 43 0,00 30-7135.008 Προμήθεια οργάνων -δαπέδων και αστικού  εξοπλισμού  73.800,00 
 παιδικών χαρών ενότητας Κερατέας 
 44 0,00 30-7323.015 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου 10.488,09 

 45 0,00 30-7326.015 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου ΑΚΕΛ 11.350,00 

 46 0,00 80-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 8.557,35 

 47 0,00 80-8231.010 Ασφαλ/κές εισφορές ΤΕΑΔΥ 2.600,00 

 48 0,00 80-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.600,00 

 49 0,00 80-8242.012 Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 30,00 

 439.435,54 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 50 0,00 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών -1.000,00 
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 51 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -1.000,00 

 52 0,00 15-6231.002 Μισθώματα παιδικές χαρές -2.327,33 

 53 0,00 15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού -1.500,00 
 54 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -17.000,00 

 55 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτάκτου Προσωπικού ΙΚΑ -4.345,20 

 56 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -1.500,00 

 57 0,00 25-6262.001 Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης -1.500,00 

 58 0,00 25-6264.004 Συντήρηση αντλιοστασίων -6.269,04 

 59 0,00 25-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -1.500,00 

 60 0,00 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ενότητας Λαυρίου -1.270,50 

 61 0,00 30-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων ενότητας Κερατέας -2.000,00 

 62 0,00 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού -4.000,00 

 63 0,00 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος -4.707,35 

 64 0,00 35-6262.001 Αποκομιδή περισυλλογή .και μεταφορά κλαδιών -13.850,00 

 65 0,00 45-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -200,00 

 66 0,00 45-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας -100,00 

 67 0,00 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -10.000,00 

 68 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  -3.000,00 
 λογισμικά  
 69 0,00 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων-φωτιστικών (λαμπτήρες) -34.000,00 

 70 0,00 20-7331.004 Συντήρηση ηλεκτρ/κων εγκατ.σε Δημοτικά κτήρια -25.000,00 

 71 0,00 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου -10.000,00 

 72 0,00 20-7332.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας -8.461,76 

 73 0,00 20-7332.007 Καθαρισμός δημοτικών πάρκων-πλατειών-κοινόχρηστων χώρων -7.000,00 

 74 0,00 20-7333.004 Εργασ. καθαρισμού οδικού δικτύου ενότητας Λαυρίου -8.000,00 
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 75 0,00 20-7333.005 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου Αγ.Κων/νου -3.000,00 

 76 0,00 20-7335.005 Αντικατάσταση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Αγ.Κων/νου -20.000,00 

 77 0,00 25-7135.001 Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης -40.000,00 
 78 0,00 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών -6.000,00 

 79 0,00 25-7135.004 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού -3.000,00 

 80 0,00 25-7336.001 Αποφράξεις -10.000,00 

 81 0,00 25-7336.003 Συντήρηση καθαρισμός δικτύου Αποχέτευσης -10.000,00 

 82 0,00 30-7321.008 Διαμόρ. υπόγειου χώρου κλ.Γυμν.2ου Δημ.Σχ.Λαυρίου -12.500,00 

 83 0,00 30-7323.014 Κατ.τοιχείου αντιστήριξης οδού στη θέση Περιγιάλι Προφήτη Ηλία -12.500,00 

 84 0,00 30-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών ενότητας Λαυρίου -23.000,00 

 85 0,00 30-7332.002 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων -7.000,00 

 86 0,00 30-7332.003 Επισκευή συντήρηση πλατειών πάρκων -9.000,00 

 87 0,00 30-7334.001 Συντήρ- επισκ.πεζοδρομίων ενότητας Λαυρίου -12.500,00 

 88 0,00 30-7334.002 Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων ενότητας Κερατέας -12.500,00 

 89 0,00 30-7336.009 Συντήρηση και επισκευή αθλη.χώρων ενότητας Λαυρίου -12.300,00 

 90 0,00 30-7336.014 Συντήρηση και επισκ. αθλητ.χώρων ενότητας Κερατέας -22.000,00 

 91 0,00 30-7411.027 Μελ. ανέγρ.12θέσιου γυμνασίου πολ.χρήσεων Κερατέας -13.000,00 

 92 0,00 30-7411.028 Μελ.ανέγ.1ου 12θέσιου Δημ.Σχ.Κερατέας -13.000,00 

 93 0,00 30-7411.042 Μελ.αποκ.σταθμ.τρένου ΦΟΡΟΣ-Θορικός -5.000,00 

 94 0,00 70-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός -2.000,00 

 
 -417.831,18 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
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 95 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -3.152,17 

 -3.152,17 

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

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 18.452,19 18.452,19 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 329,54 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  3.481,71 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 39.952,19 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -21.500,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 439.435,54 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -417.831,18 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -3.152,17 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 329,54 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό των 
329,54 ευρώ. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την αύξηση δαπανών στην υπηρεσία ύδρευσης – 
αποχέτευσης και στον ΚΑ 00-6736.008 που αφορά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Λαυρεωτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρίου. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.460,17 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-
7321.001 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 118/2015 

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 5.460,17 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ:11438/05.06.2015 εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αριθμ. πρωτ: 52287/2013, 51784/2012, 52286/2013, 50576/2013, 

50578/2013, 50453/2014, 52235/2014, 51139/2014, 51393/2011, 51138/2014, 51239/2011, 51936/2014, 

51137/2014 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης 

εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.460,17 ευρώ, 

το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής τους. 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.460,17 ευρώ 

στον ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 με τίτλο: 

«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού», καθώς και για τον ορισμό υπολόγου του 

ως άνω χρηματικού εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής να έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται ως προθεσμία πληρωμής και να απαιτείται 

επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη ΔΕΔΔΗΕ». 

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, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− το αρ. πρωτ:11438/05.06.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα συνημμένα 
έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.460,17 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων 
– επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 
στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, 
για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης 
εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
12.09.2015. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση έναντι 
ανταλλάγματος κοινοχρήστου δημοτικού χώρου και τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού της 
παραλίας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 119/2015 

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 έναντι ανταλλάγματος κοινοχρήστου δημοτικού χώρου 

και τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού της παραλίας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ του Δήμου Λαυρεωτικής» 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. 23/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής 
με την οποία εξέφρασε σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος κοινοχρήστου 
δημοτικού χώρου και τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού της παραλίας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ. 

− Την υπ’ αριθμ.115/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, σχετικά με την 
παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος κοινοχρήστου δημοτικού χώρου και τμήματος κοινοχρήστου 
χώρου αιγιαλού στην παραλία «Πούντα Ζέζα» του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 18 από 85 

Κατόπιν των 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.115/2015 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 παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος 
κοινοχρήστου δημοτικού χώρου και τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στην παραλία «Πούντα Ζέζα» 
του Δήμου Λαυρεωτικής, με τους ακόλουθους όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Περιγραφή χώρων παραχώρησης 

Ο χώρος παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και δημοτικού κοινόχρηστου 

χώρου  ορίζεται ως εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Παραλία «ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑ»: Δημοτικός Κοινόχρηστος Χώρος εκτάσεως 15τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης 

καντίνας και χώρου   αιγιαλού  - παραλίας 483,05 τ,μ. για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων 

σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, με απόσταση από το κύμα 5 μέτρα. 

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 

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 
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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 ……………….. 2015, ημέρα ……………..  και ώρα ………… στο Δημοτικό 

Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 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 στο ποσό των 40.000 ευρώ σύμφωνα με την ……/2015 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

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 

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. 
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− 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. 

− 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.  

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται: 

• τα στοιχεία του μισθωτή 

• η διάρκεια της μίσθωσης 

• η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται σύμφωνα  με το από 

20/05/2015 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας σε κλίμακα 1:1.000 όπου 

εμφαίνεται η γραμμή του αιγιαλού καθώς και οι συντεταγμένες του δημοτικού κοινόχρηστου χώρου 

εμβαδού 15 τ.μ. καθώς οι συντεταγμένες του προς παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας 

εμβαδού 483.05 τ.μ 

• η ιδιότητά του (δημοτικός κοινόχρηστος, χώρος αιγιαλός-παραλία)  

• το είδος της χρήσης  

• το καταβλητέο αντάλλαγμα 

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 

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

ΑΡΘΡΟ 10 
Καταβολή του μισθώματος 
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Το ποσό του μισθώματος καταβάλλεται ολόκληρο με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης. 

ΑΡΘΡΟ 11 
Εγγύηση συμμετοχής 

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

Δημοπρασίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ισόποση με το ποσό της κατώτερης 

προσφοράς, ήτοι 40.000 ευρώ,  που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη αξίας 

ίσης προς το 10% του επιτευχθησόμενου μισθώματος η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της  μισθωτικής 

περιόδου.  

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(30/04/2016). 

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

τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.  
ΑΡΘΡΟ 14 

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 
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 
Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το 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  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 17 
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. 
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ΑΡΘΡΟ 18 
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.  

ΑΡΘΡΟ 19 
Δημοσίευση Διακήρυξης 

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 20 
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.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας, 
μειοψήφησαν εκφράζοντας τις αμφιβολίες τους ως προς τη δυνατότητα του Δήμου να παραχωρήσει τη 
χρήση τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη συγκεκριμένη παραλία. 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 120/2015 

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 ανάθεση της υπηρεσίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τα ακόλουθα: 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μετά την έκδοση της  υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.17464/550/15 (ΦΕΚ 784 Β/05-05-
2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - 
Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» και στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής 
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προτίθεται να λειτουργήσει  και φέτος  την Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας, φιλοξενώντας σε τέσσερις (4) 
κατασκηνωτικές περιόδους παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών. 

Σκοπός του Δήμου είναι η κατασκήνωση να αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας, τόσο ως προς το 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα συμμετέχουν τα παιδιά όσο και ως προς την συνολική 
λειτουργική και οργανωτική δομή της. 

Με γνώμονα αυτό θα καταφέρει η κατασκήνωση να λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
κανόνων και αξιών, ένας χώρος βαθύτερης επικοινωνίας των παιδιών, που θα τους προσφέρει τις 
κατάλληλες ευκαιρίες να εκφραστούν δημιουργικά και να επιτύχουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας. 

Παράλληλα για την επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελεί δέσμευση για τον Δήμο, η τήρηση στο 
ακέραιο των κανόνων του κατασκηνωτικού θεσμού, βάσει όσων ορίζει ο νόμος και η επιστήμη σχετικά με 
τις συνθήκες διαμονής, διαβίωσης, σίτισης, υγιεινής αλλά και ασφάλειας τόσο σε συναισθηματικό όσο και 
σε σωματικό επίπεδο. 

Η λειτουργία της κατασκήνωσης έχει διττό στόχο: αφενός την στήριξη των οικογενειών, βοηθώντας 
τους εργαζόμενους γονείς της πόλης μας και αφετέρου την προσφορά δημιουργικής απασχόλησης 
ψυχαγωγίας και γνώσης μέσα από ένα ουσιαστικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, που θα στηρίζεται ως 
λογική στην βιωματική προσέγγιση. Η συνολική λειτουργία της κατασκήνωσης μέσω αναδόχου, θα 
βασιστεί στο βιωματικό χαρακτήρα και την ενεργό συμμετοχή. Συγκεκριμένα ο τρόπος προσέγγισης 
αποβλέπει στην καλλιέργεια της σκέψης, στην διεύρυνση του πνεύματος, στην αναγνώριση και υιοθέτηση 
αξιών και στην βελτίωση   του τρόπου έκφρασης και δράσης των παιδιών ως ξεχωριστά άτομα και ως μέλη 
μιας ομάδας. 

Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών, η δράση και η διασκέδαση λειτουργούν ως ενδυναμωτικά 
εργαλεία στην διαδικασία μεταβίβασης των γνώσεων. Οι ομαδάρχες θα βοηθήσουν τα παιδιά να 
διακρίνουν τις δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και θα τα ενθαρρύνουν να 
λειτουργήσουν μέσα στο ομαδικό πνεύμα.  

Συμμετέχοντες στις δραστηριότητες αυτές, τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την 
προσωπικότητά τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να εκφράζονται δημιουργικά. 

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα μέσω αναδόχου, θα έχει συγκεκριμένη θεματολογία, προοδευτική 
ροή και θα περιλαμβάνει διαφορετικές δράσεις επιμορφωτικού, ψυχαγωγικού  χαρακτήρα, εκδρομές 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αθλητικά δρώμενα, καλλιτεχνικές δράσεις κ.α., με στόχο να καλύψει όλες τις 
ανάγκες των παιδιών, δίνοντας τους τα κατάλληλα ερεθίσματα για να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τις 
ικανότητές τους και να εμπνευστούν ώστε να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες σε ατομικό και 
ομαδικό επίπεδο.  

Για να  επιτευχθεί  η ποιότητα και αποτελεσματικότητα  αυτή  αλλά  και για λόγους χρονικών 
περιορισμών προτείνεται η λειτουργία της κατασκήνωσης  μέσω αναδόχου, με την στήριξη όμως και την 
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εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκήνωσης, όπως αυτή ορίζεται από τον κανονισμό 
λειτουργίας της κατασκήνωσης που έχει θεσπίσει ο Δήμος. 

Ο Δήμος δεδομένης της στενής και συνεχούς συνεργασίας με τα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια 
θα προωθήσει την ενημέρωση των δημοτών, θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων, ώστε να τους ενημερώσει, αλλά και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων – δημοτών της πόλης μας. 

Στην συνέχεια και με την έναρξη του προγράμματος το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε 
συνεχή συνεργασία με τους υπευθύνους του προγράμματος (ανάδοχο) με στόχο, αφενός να προσφέρει 
στήριξη και αφετέρου εποπτεία, για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος και την 
υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

H δαπάνη για την παρεχόμενη υπηρεσία υπολογίζεται σε 206.000,00 ευρώ, πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ και  θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 
2015, με τίτλο: «έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ.121/2015 απόφασή του ενέκρινε τη διενέργεια 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ 
Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθμ.20/2015 σχετικά με την ανωτέρω 
παρεχόμενη υπηρεσία προϋπολογισμού δαπάνης 206.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 232.780,00 
ευρώ. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την αριθμ.20/2015 μελέτη της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την 
ανάθεση της εργασίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

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 θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με το σύστημα 
προσφοράς ποσοστού έκπτωσης από το μειοδότη με ακέραιες τιμές επί τοις εκατό (%) άνευ ορίου, 
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 28/80. 

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

− Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) «προμήθειες του δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

http://www.promitheus.gov.gr/
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− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80 (ΦΕΚ Α’/11) «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

− Τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 
29/Α’/1996), άρθρο 11 και το Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α’/1996), άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Π.Δ/τος 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005. 

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) «κύρωση του κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

− Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) «καταχώρηση των δημοσιεύσεων του 
δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο & άλλες διατάξεις». 

− Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας 
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο 
του 20ου άρθρου. 

− Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

− Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.10) «ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & άλλες διατάξεις». 

− Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.». 

− Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/21.10.2013) «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/07.04.2014). 

− Τις διατάξεις του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και 
άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

− Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012. 

− Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

− Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

− Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α’/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
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− Την υπ΄ αριθμ.121/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της εργασίας «οργάνωση 
και λειτουργία της Ζ΄ παιδικής εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για την ανάθεση της εργασίας με ανοικτό διεθνή 
διαγωνισμό. 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ.20/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 
δαπάνης 206.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 13%), ήτοι 232.780,00 ευρώ, με τίτλο: «οργάνωση και λειτουργία 
της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 
Β. Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με 
το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης από το μειοδότη με ακέραιες τιμές επί τοις εκατό (%) άνευ 
ορίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 28/80. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ως ακολούθως: 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας 

«οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης από το μειοδότη με 

ακέραιες τιμές επί τοις εκατό (%) άνευ ορίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 28/80. 

Ο συνολικός προϋπολογισμό της δαπάνης ανέρχεται σε 232.780,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13%). 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus,gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς, δηλαδή τους φορείς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν δοθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα – ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική 

γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν 

υποβληθεί με τρόπο διαφορετικό από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η αναλυτική περιγραφή της υπό 

ανάθεση υπηρεσίας αναφέρεται στη σχετική υπ’ αριθμ.20/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1: Ισχύουσες διατάξεις 

http://www.promitheus,gov.gr/
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Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από: 

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80 (ΦΕΚ Α’/11) «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 

29/Α’/1996), άρθρο 11 και το Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α’/1996), άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του Π.Δ/τος 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 

των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) «κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

5. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) «καταχώρηση των δημοσιεύσεων του δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο & άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας 

και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η 

παράγραφο του 20ου άρθρου. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.10) «ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.». 

10. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/21.10.2013) «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/07.04.2014), 

11. Τις διατάξεις του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες 

διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012 

13. Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 

14. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
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15. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α’/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

16. Την υπ΄ αριθμ……/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της εργασίας 

«οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ παιδικής εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

17. Την υπ’ αριθμ……/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 

απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2015. 

18. Την υπ’ αριθμ.20/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

19. Την υπ’ αριθμ…../2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: Προϋπολογισμός 
Η συνολική δαπάνη, ποσού 232.780,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, για την εν λόγω 

εργασία έχει προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2015 και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6482.001 με τίτλο: «έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης». 

 
ΑΡΘΡΟ  3: Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

 α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β. Η τεχνική περιγραφή  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εργασιών 

 
ΑΡΘΡΟ 4: Τόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

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

συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, από την ηλεκτρονική αποστολή της 

προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128, παρ.1 του Π.Δ/τος 28/80 και στο άρθρο 10 της 

ΥΑ Π1/2390/2013. 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στη 

διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavreotiki.gr. 

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

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Ο χρόνος υποβολής προσφορών, καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

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

παρ.3, άρθρο 6 του Ν.4155/2013 και στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

 
 
 

  

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

προσφοράς στο Σύστημα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

β. Οι συνεταιρισμοί, 

γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών 

που ασκούν συναφές επάγγελμα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή σχετιζόμενο με το αντικείμενο του 

έργου της παρούσας διακήρυξης. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

α. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο. 

β. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν 

τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

γ. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι πρέπει αποδεδειγμένα να ασχολούνται, βάσει ρητής αναγραφής σαν κύρια 

δραστηριότητα (σκοπό) στο καταστατικό τους, με την λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών εξοχών στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η δραστηριότητα πρέπει να έχει παρασχεθεί αποδεδειγμένα (με συμβάσεις) 

http://www.lavreotiki.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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αυτοτελώς για λογαριασμό Ο.Τ.Α. και Υπουργείων, τουλάχιστον επί πενταετίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος και από το σύνδεσμο «εγγραφείτε ως 

Οικονομικός Φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 

χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση εγκρίνεται 

η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από 

το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 

60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα στα οποία δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. 

• Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
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σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την έναρξη υποβολής των προσφορών. Οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής 

αίτησης. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

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 

που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα 

αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
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) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) “Τεχνικές λεπτομέρειες 

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

2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”. 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

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. 
3. 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 της 
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παρούσας, καθώς και η τεχνική προσφορά. Η μη υποβολή οποιουδήποτε απαιτούμενου δικαιολογητικού 

συμμετοχής επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την συνέχεια. 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 

δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

Συστήματος. Στη 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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς του συμμετέχοντα υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf . 

Επίσης προσκομίζονται (επί ποινή αποκλεισμού) κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από 

την ηλεκτρονική υποβολή) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική προσφορά» που 

έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά, αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που 

διενεργεί τον διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 

που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα δικαιολογητικά που συντάσσονται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

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. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που αφορούν τα τεχνικά στοιχεία της 

εταιρείας, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνετε ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών 

φυλλαδίων του εκδότη. Τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
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φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την 

αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 
ψηφιακής υπογραφής τους.  Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά“ περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 

απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η μη τήρηση 

οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνον γλώσσα. 

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει 

να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, 

ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται 

χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος, και με ανάλυση δυο δεκαδικών ψηφίων. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο πρέπει να 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 του 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα (λόγω του γεγονότος πως δεν μπορεί να 
καταχωρηθεί ποσοστό έκπτωσης, αλλά ακέραιο ποσό), 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 του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. που τίθεται στην 

παρούσα Διακήρυξη. 
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Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με 

το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται. 

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ή του νόμιμου εκπροσώπου 

ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς 

στην δημοπρασία γίνεται, για ατομική επιχείρηση από το υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο, για 

ομόρρυθμης ευθύνης εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εταίρο της, για ανώνυμη 

εταιρεία από εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού της συμβουλίου και για κοινοπραξία ή συνεταιρισμό 

από τον ορισμένο εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων.  

Σχετικά με την κατάθεση προσφοράς από ετερόρρυθμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, θα 

πρέπει για την μεν πρώτη να εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις για την ομόρρυθμη εταιρεία (δηλ. 

κατάθεση από νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την 

ανώνυμη εταιρεία (κατάθεση από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή). 

 Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή συνεταιρισμών ο ορισμένος εκπρόσωπος των 

κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα είναι κάποιο από τα πρόσωπα 

που έχουν το δικαίωμα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση, δεδομένου ότι διαφορετική ερμηνεία θα 

επέτρεπε καταστρατήγηση των διατάξεων μέσω προσχηματικών κοινοπραξιών. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». 

Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 
προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Τέλος, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς 
η λανθασμένη και εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 

προσφοράς κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά». Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται από την διακήρυξη. 

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

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις 

οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται 

και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται 

ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα 

και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση – προσφυγή όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 13 της διακήρυξης του διαγωνισμού περί ενστάσεων, ή εφόσον έχει απορριφθεί η 

ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 

τους ανωτέρω όρους. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που 

υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 

από το αρμόδιο όργανο. 

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους 

όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που 

υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 

Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την 

ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Οι πληροφορίες αυτές 

αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
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Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση 

προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει 

στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον 

ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για 

λογαριασμό του. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα ζητείται εγγράφως η 

αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της 

προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου (επαλήθευση 

προσφοράς). Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων για την επαλήθευση της προσφοράς, οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό 

της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής συνεπάγεται αποκλεισμό του 

συμμετέχοντος. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ίσο με 4.120,00 ευρώ και να περιλαμβάνει όσα ορίζονται στο 

άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει: 

α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση 

ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι 

γραμμένες στο μητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό 

των υποψηφίων (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
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παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια 

χρεοκοπία), προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά 

την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε 

- διαχειριστές Ε.Π.Ε 

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 

3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, μπορεί να προσκομιστεί Ένορκη Βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη 

ή Συμβολαιογράφου ή Πρόξενου. 

Συγκεκριμένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 

τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Για τα νομικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό. 

Επίσης, ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κύριας 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. 
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Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
• αφορά τους φορείς κύριας ασφάλισης 

• αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

• σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

• σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. αφορά τους εταίρους και όταν πρόκειται για Α.Ε. αφορά τα μέλη του Δ.Σ. 
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται και το 

σχετικό πιστοποιητικό. 
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος 

των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ. 
Β) Για τους αλλοδαπούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα διακήρυξη. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε 

περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) της 

παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη 

που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης. 
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4. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 

τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Γ) Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή 

αλλοδαπό Ν.Π. 

Δ) Για τους συνεταιρισμούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα διακήρυξη. 

2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

3. Βεβαίωση μέσω του αντιπροσώπου σχετικά με την έγκριση του καταστατικού του και της νόμιμης 

λειτουργίας του, του μεγέθους της ευθύνης των μελών για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού και του 

συνολικού αριθμού των μελών του, καθώς και αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

συνεταιρισμού με την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

4. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 3, 4, 5, 6, 7 της ανωτέρω περίπτωσης Α. 

Ε) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και τις Κοινοπραξίες. 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για 

το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την 

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική Νομοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών 

εκτέλεσης του έργου. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων στην 

κοινοπραξία. 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι τα 

παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

Από Ένορκη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος. 

Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου εντός του «ΥποΦακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
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Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν (επί 

ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό) τα ακόλουθα : 

1.Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, πρέπει να προσκομισθούν τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 

τους διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε). 

Γενικά να υποβληθούν στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

Δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν. 

3. Προφίλ της επιχείρησης όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι εν γένει δραστηριότητες της, το αναλυτικό 

αντικείμενο εργασιών της, το ιστορικό της και αναλυτική κατάσταση των εργασιών που έχει αναλάβει μέχρι 

σήμερα σε ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο από την επιχείρηση, 

το οποίο θα τεκμηριώνει την εμπειρία και ετοιμότητά της, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.  

4. Αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα διάρκειας όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος,  με την οποία θα δηλώνει ότι για την υλοποίηση της εργασίας 

«Οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας», όλα τα φυσικά πρόσωπα που θα 

απασχοληθούν θα έχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα για τις θέσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

(π.χ. οδηγός λεωφορείου – κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος, εκπαιδευτικός - κάτοχος αντίστοιχου 

τίτλου σπουδών κ.λπ.), καθώς επίσης θα εξασφαλίζει με ευθύνη του την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών 

στα ειδικά κέντρα ή σημεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, ότι οφείλει να προσκομίσει εφόσον του κατακυρωθεί η 

διαδικασία, την κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης κατ’ ειδικότητα θεωρημένη από την αρμόδια 

αρχή (Επιθεώρηση Εργασίας), κατόπιν μεταβολής της σύνθεσης του προσωπικού. 

7. Ο συμμετέχων του προγράμματος θα πρέπει να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο με πενταετή 

τουλάχιστον λειτουργία και εμπειρία στο συγκεκριμένο επάγγελμα (υπηρεσίες κατασκήνωσης) και θα έχει 

υλοποιήσει αυτοτελή κατασκηνωτικά προγράμματα υπό την εποπτεία Ο.Τ.Α. ή Υπουργείων σε 

κατασκηνωτικούς χώρους αυτών (των δήμων ή των υπουργείων) προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα των 

αντίστοιχων συμβάσεων ή επίσημων  συμφωνητικών. 

Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής του παρόντος άρθρου όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 7 της παρούσας, υπογράφονται ψηφιακά από τον 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής – Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α'). Οι 
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ημερομηνίες σύνταξης των υπευθύνων δηλώσεων του προσφέροντος και των ψηφιακών υπογραφών τους 

πρέπει να συμπίπτουν με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής σε έντυπη μορφή, πρωτότυπα, εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, εκτός των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

“Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ 

Αν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή προσκομιστούν ελλιπή η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: Εγγυήσεις 
Οι αναφερόμενες εγγυήσεις (συμμετοχής και καλής εκτελέσεως) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που 

κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

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

(άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014). 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική. 

1. Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

3. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

Α. Εγγύηση συμμετοχής 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 

που θα καλύπτει το δύο (2%) τοις εκατό της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α, όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014. 
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Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 

θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την τελευταία 

ημέρα κατάθεσης προσφορών στον διαγωνισμό (θα υπερβαίνει κατά 30 ημέρες τον χρόνο ισχύος των 

προσφορών που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη). 

Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγμα, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε, με την κατάθεση από 

τον διαγωνιζόμενο της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων 

διαγωνιζομένων (πλην του αναδόχου) θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές 

επιστρέφονται εφόσον δεν κατατεθεί οποιαδήποτε ένσταση, ή παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης 

ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές, ή εφόσον 

ζητηθεί νωρίτερα από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 

Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 

και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή μαζί με τα υπόλοιπα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο συμμετέχων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το δύο (2%) επί τοις εκατό της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α (άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014). 

Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του 

παραρτήματος. 

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της εργασίας. 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και 1β του 

Ν.4281/2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.   

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει την λήξη της κατά 

τριάντα (30) ημέρες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. 

Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης 

την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το 

σύστημα διαδικασία, από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα συλλογικά όργανα διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι ……….. και ώρα 10:00 π.μ. από τα αρμόδια πιστοποιημένα 

στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία 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 αποσφραγίσθηκαν. 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. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η πιστοποιημένη στο Σύστημα αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών. 

Η Επιτροπή μέσω του Συστήματος: 

Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, τις ελάχιστες 

χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές αυτών. 

Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης, 

καθώς επίσης ελέγχει και το φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς. Το 

σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς κοινοποιείται μέσω 

του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, και γνωστοποιείται ηλεκτρονικά 

στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέχρι και την 
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επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, όπως 

ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να εγκρίνει το αποτέλεσμα και 

αναδεικνύει τον μειοδότη. Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και 

τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η 

οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 

αποτέλεσμα. Οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται ηλεκτρονικά 

για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Αξιολόγηση προσφορών – ανάδειξη μειοδότη 
Για την ανάδειξη μειοδότη ακολουθείται το σύστημα προσφοράς με σφραγισμένες προσφορές με το 

σύστημα προσφοράς ποσοστού εκπτώσεως από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό άνευ ορίου 

(παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας, κατόπιν 

αξιολογήσεως της χαμηλότερης προσφοράς. 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο 

ανάδοχος, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην 

περιπτώσεων ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε 

καμία συμπληρωματική δαπάνη.  

Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χρέωσης ανά κατασκηνωτή, για την 

«Οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», όπως περιγράφεται 

στην υπ. αρ. 20/2015 Μελέτη της Υπηρεσίας και με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες εργασίες είναι 

εντός των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η ως άνω προσφερόμενη τιμή, παραμένει σταθερή, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε 

καμία αναπροσαρμογή.  

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών 

από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: Ενστάσεις - Προσφυγές 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένη ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
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προσφορών, συνυπολογιζομένων των ημερομηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα. 

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 20 του ΠΔ 28/80) ή της συμμετοχής 

διαγωνιζομένου σε αυτόν, μόνον από διαγωνιζομένους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή 

αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών, 

υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται τελικά. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιημένους Οικονομικούς Φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου 

Οικονομικών. Τα σχετικά παράβολλα, όπου απαιτείται, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους 

Οικονομικούς Φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 

3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 

1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων / προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων 

της οικονομικής επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω 

της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 

υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: Ανακοίνωση κατακύρωσης – υπογραφή σύμβασης 
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, έχει 

την υποχρέωση, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής. 
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Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται 

ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο 

φορέας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της υπηρεσίας στον επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα που θα 

αναδείξει ο διαγωνισμός ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος. 

Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νομιμοτόκως κάθε τυχόν ποσού 

που θα έχει επιβαρυνθεί ο Δήμος μέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στο συμμετέχοντα κάθε 

θετική και αποθετική ζημία του φορέως της υπηρεσίας από την καθυστέρηση ή ματαίωση αυτής, καθώς και 

κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο Δήμος για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας. 

Τα αξιούμενα από το Δήμο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως 

δημοσίων εσόδων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Υπογραφή της σύμβασης 
 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύνταξή της γίνεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την 

προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων 

που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Οι συμβάσεις τροποποιούνται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων . 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α) Έχει πραγματοποιηθεί η συμφωνηθείσα εργασία. 

β) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Κυρώσεις εκπρόθεσμης εκτέλεσης 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι σύμφωνος ως προς τον οριζόμενο χρόνο μέσα στον οποίο είναι 

υποχρεωμένος να διενεργήσει τις απαιτούμενες εργασίες οι οποίες αφορούν την οργάνωση και λειτουργία 

της κατασκήνωσης από υπαιτιότητά του, καθώς επίσης και σε περίπτωση που καθυστερεί συστηματικά την 

εκτέλεση των εργασιών από υπαιτιότητά του, ή δεν εκτελεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, μπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 17: Πληρωμή 
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Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εργασίας από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Η καταβολή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Θα γίνεται 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό που ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Χρονική διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού και για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών.  

Η κατασκήνωση οργανώνεται και τελεί υπό την εποπτεία του Δήμου, ο οποίος εγκρίνει το πρόγραμμα της 

κατασκήνωσης καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. 

Με την έναρξη του προγράμματος το Διοικητικό Συμβούλιο της Κατασκήνωσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου, θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τους υπευθύνους του αναδόχου με στόχο, αφενός να 

προσφέρουν στήριξη και αφετέρου εποπτεία, για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 

προγράμματος και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 19: Συμβατικές υποχρεώσεις αναδόχου 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

αναθέτουσα αρχή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κατασκήνωσης, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 

μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 

βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ο Ανάδοχος οφείλει τα κάτωθι: 

Να παραδώσει αντίγραφο Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης,  

Να παραδώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του προσωπικού λειτουργίας της κατασκήνωσης, τα οποία 

χρειάζονται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αυτής.  
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Να καλύπτει τις δαπάνες μεταφοράς των παιδιών για τα θαλάσσια μπάνια.  

Να αναλάβει την ασφάλιση των συμμετεχόντων (παιδιών, προσωπικού κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια των 

κατασκηνωτικών περιόδων, οφείλοντας να καταθέσει στο Δήμο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου με 

την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.  

Να παρέχει μέσω του νοσηλευτικού προσωπικού ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη στους 

συμμετέχοντες του προγράμματος και εάν παραστεί ανάγκη την μεταφορά τους στις αρμόδιες κρατικές 

νοσηλευτικές μονάδες (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία). Η δαπάνη του φαρμακευτικού υλικού που θα 

χρειασθεί για τους κατασκηνωτές βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης ο εξοπλισμός του ιατρείου με μπουκάλα 

οξυγόνου και οποιοδήποτε άλλο αναλώσιμο φαρμακευτικό υλικό.  

Να παρέχει όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν το προσωπικό λειτουργίας της 

κατασκήνωσης, σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, των διατάξεων για 

το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012- ΦΕΚ Β’/1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2014. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί:  

Στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) 

Σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες 

Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ημερήσιες 

Σε μία (1) τοπική εφημερίδα εβδομαδιαία 

Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. lavreotiki.gr 

Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής 

Ολόκληρη η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/2009). 
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Τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει όλη τη λειτουργία της κατασκήνωσης και 
όχι ιδιώτης, ο οποίος θα φροντίσει το προσωπικό του όφελος.  

Συγκεκριμένα ο κος Κωνσταντίνος Λεβαντής ανέφερε ότι η κατασκήνωση πρόκειται για ένα ευαίσθητο 
θέμα εφόσον αφορά μικρά παιδιά στα οποία πρέπει πάνω από όλα να δοθεί η απαραίτητη ποιότητα και 
ότι μεγάλο μειονέκτημα είναι τα χρονικά περιθώρια. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «ότι ίσως η ανάθεση σε 

εταιρεία να είναι καλύτερη και στοιχίσει λιγότερα χρήματα στον Δήμο. Αυτό όμως δεν το γνωρίζουμε ακόμα. 

Πρόκειται για πολιτικό θέμα και δίνουμε μία, εν πάση περιπτώσει, δραστηριότητα του Δήμου σε ιδιώτη, ο 

οποίος  βέβαια θα πάρει κάποιο κέρδος. Πρέπει, αφού έχουμε την εμπειρία των προηγούμενων ετών να 

αναλάβει ο Δήμος όλη τη λειτουργία της κατασκήνωσης και όχι εταιρεία». 

 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.109/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας 
απόφασης περί κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 121/2015 

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 «ανάκλησης της υπ’ αριθμ.109/2015 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης 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: 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 6312/03.04.2015 έγγραφό της, υπέβαλε 
πρωτογενές αίτημα για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων και προμήθεια 
ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 15REQ002688302 2015-04-03). 

Με τις υπ’ αριθμ.88/2015 και 102/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση των 
πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 για την 
ανάθεση της ανωτέρω εργασίας.  

Με την υπ’ αριθμ. 109/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αριθμ.9/2015 μελέτη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 246.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) και έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
της εν λόγω εργασίας. 

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 10661/29.05.2015 έγγραφό της, 
υπέβαλε διορθωμένο πρωτογενές αίτημα για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων και 
προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 15REQ002813351 2015-05-29), καθώς υπήρξε 
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αλλαγή στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.9/2015 μελέτης και τροποποίηση άρθρων του σχεδίου 
διακήρυξης.  

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή (α) να ανακαλέσει την προηγούμενη υπ’ 
αριθμ.109/2015 απόφασή της, (β) να εγκρίνει την αριθμ.9/2015 διορθωμένη μελέτη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, (γ) να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της 
εργασίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

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. 

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

− 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» 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

− Το Ν. 3731 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) «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 (ΦΕΚ160Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

− 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)». 

− 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 αριθμ. πρωτ:10661/29.05.2015 νέο πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Την 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 εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 
2015, 
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− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για την ανάθεση της εργασίας με ανοικτό διεθνή 
διαγωνισμό. 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ.109/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής λόγω διόρθωσης στου 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ.9/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
τροποποίησης των όρων του σχεδίου διακήρυξης. 
Β. Την έγκριση της υπ’ αριθμ.9/2015 μελέτης, όπως υποβλήθηκε εκ νέου από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 246.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τίτλο: 
«επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών». 
Γ. Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας και της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα 
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 
Δ. 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 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. » 
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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, 

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. 
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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 την ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης 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 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 

 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. 

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

(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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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 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 

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: 
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(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. 

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 
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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 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 
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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. 

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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 67 από 85 

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. 

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. 
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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 τέσσερεις (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. 

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: 
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• 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. 

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. 
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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) 

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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 71 από 85 

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 

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: 
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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 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 
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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 23ο : 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.  

Οι εφημερίδες αυτές θα είναι: 1) …………, 2……………………., 3) ……………., 4) ………………..,                 5) 

………………. Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο τεύχος διακηρύξεων 

δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.   

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. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 08.06.2015 πρακτικού του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκμίσθωση των θερινών κινηματογράφων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ» 
Αρ. Απόφ.: 122/2015 

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 του από 08.06.2015 

πρακτικού του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των θερινών κινηματογράφων 

‘’ΗΛΕΚΤΡΑ’’ και ‘’ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τα ακόλουθα: 

− 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.  

− Την υπ’ αριθμ.94/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί διενέργειας πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών θερινών κινηματογράφων ΔΕ Λαυρεωτικής και 
Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ.106/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η 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. 

− Την υπ’ αριθμ.408/2015 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε δημόσια 
ανοικτή και πλειοδοτική προφορική δημοπρασία. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 8 Ιουνίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.8/2015 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Λαυρεωτικής και συντάχθηκε το  με ημερομηνία 08.06.2015 πρακτικό, το οποίο σας θέτω 
υπόψη: 

Πρακτικά διεξαγωγής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Κουντουριώτη αριθμ. 1), σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 

έτους 2015 και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 
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1 ΠΔ 270/81), που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, αποτελούμενη από τους: 

1. Δημήτριο Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Πρόεδρο τη Επιτροπής 

2. Μιχαήλ Μαθιουδάκη 

3. Αναστάσιο Αντωνίου 

Η Επιτροπή συνήλθε ύστερα από την με ημερομηνία 03.06.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη, προκειμένου να διενεργήσει δημόσια φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για 

την εκμίσθωση των θερινών κινηματογράφων «ΗΛΕΚΤΡΑ» της Κακής Θάλασσας Κερατέας και «ΤΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ» της πόλεως Λαυρίου.   

Με την υπ’ αριθμ.94/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η εκμίσθωση των 

Δημοτικών Κινηματογράφων ΔΕ Λαυρεωτικής και Κερατέας. 

Με την υπ’ αριθμ.106/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού και ορίστηκε ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσόν 

των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ ετησίως. 

Με την υπ’ αριθμ.408/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής προκηρύχθηκε η διενέργεια της 

δημοπρασίας. 

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

της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: 

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω03ΚΩΛ1-3ΑΦ. 

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. κινηματογραφικές επιχειρήσεις, με έδρα Ακαδημίας 96, Αθήνα, με ΑΦΜ 093176498, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Γεώργιο Τσακαλάκη και με εγγυητή τον κο 

Παναγιώτη Τσακαλάκη. 

Κατά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας, τα οποία 

αναγράφονται επακριβώς στον πίνακα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και 

συνυπογράφεται, διαπιστώθηκε ότι η συμμετέχουσα εταιρεία, προσκόμισε των σύνολο των ζητούμενων 

από την υπ’ αριθμ.408/2015 διακήρυξη Δημάρχου δικαιολογητικών και ως εκ τούτου μπορεί να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία. 

Το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών ανακοινώθηκε αμέσως μετά το πέρας του στον 

ενδιαφερόμενο και στον εγγυητή του.  

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει για 

να πλειοδοτήσει. 

Η προσφορά που εκφωνήθηκε είναι η εξής: 

http://www.lavreotiki.gr/
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«ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ποσό προσφοράς δεκατρείς χιλιάδες 

διακόσια (13.200,00) ευρώ. 

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

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

«ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με έδρα στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 96-98, 

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Γεώργιο Τσακαλάκη του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 610568, με 

προσφορά ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων (13.200,00) ευρώ και με την εγγύηση του κου Τσακαλάκη 

Παναγιώτη του Σωτηρίου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Ασπ. Καψάλου 33. 

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

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

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

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

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

υπογράφεται. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη του από 08.06.2015 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών.  

 Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
εγκρίνει, στο σύνολο του, το με ημερομηνία 08.06.2015 πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών σχετικά με 
τη δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, στις 8 Ιουνίου 
2015 για την εκμίσθωση των θερινών κινηματογράφων «ΗΛΕΚΤΡΑ» της Κακής Θάλασσας Κερατέας και 
«ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ» της πόλεως Λαυρίου, κατά την οποία τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε 
η «ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με έδρα στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 96-98, 
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Γεώργιο Τσακαλάκη του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 610568, η οποία 
προσέφερε ετήσιο μίσθωμα ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων (13.200,00) ευρώ και με την εγγύηση 
του κου Τσακαλάκη Παναγιώτη του Σωτηρίου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Ασπ. Καψάλου 33. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Λεβαντής Κωνσταντίνος και Μπουκουβάλας Λάμπρος 
μειοψήφησαν για τους λόγους που αναφέρθηκαν τόσο στην αριθμ.94/2015 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, όσο και στην αριθμ.106/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
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ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 123/2015 

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 «απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Κερατέας Δήμου 

Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την την αριθμ.18/2015 μελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η ανάθεση σύνταξης Περιβαλλοντικής Μελέτης για την έκδοση ΑΕΠΟ 
του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής».  
Στόχος είναι να τεθούν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου συμπεριλαμβανομένων κάποιων νέων έργων 
που προτείνονται και σχετίζονται κυρίως με την προχωρημένη επεξεργασία των λυμάτων ώστε να είναι 
ασφαλής η τελική τους διάθεση και να ολοκληρωθεί έτσι ο κύκλος των απαιτουμένων εγκρίσεων, 
προκειμένου να καταστεί η λειτουργία του έργου σύμφωνη με τις απαιτήσεις της πλέον πρόσφατης 
Νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.  
Συγκεκριμένα, για την περαιτέρω (τριτοβάθμια) επεξεργασία των λυμάτων μετά τη βιολογική τους 
επεξεργασία και προ της διάθεσής τους στο παρακείμενο ρέμα Ελαιοχωρίου, προτείνονται οι παρακάτω 
εργασίες:  

 Κατασκευή νέας Δεξαμενής Τελικής Καθίζησης (τρίτη σε σειρά) για τον καλύτερο διαχωρισμό 
επεξεργασμένων λυμάτων – καθιζάνουσας ιλύος με όλες τις απαραίτητες συνοδές διατάξεις. 

 Τριτοβάθμια Επεξεργασία: Μονάδα Κροκίδωσης με δοσομέτρηση διαλύματος θειικού αργιλίου - Διύλισης 
Επεξεργασμένων λυμάτων μέσα από αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα άμμου. 

 Μονάδα αφυδάτωσης της ιλύος με την προσθήκη μηχανικού παχυντή και ταινιοφιλτρόπρεσσας. 
 Μονάδα Απόσμησης μέσω βιολογικού φίλτρου. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίστηκε, βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 και βελτιώθηκε με τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-
12-2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αντίστοιχα, καθώς και το 
άρθρο 4 παρ. 2 & 7 και το άρθρο 9 παρ. 3 (γ) του Ν. 3316/2005. 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, ανέρχεται σε 7.953,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. Η αμοιβή είναι μικρότερη του 
30% του ποσού της Α’ τάξης πτυχίου, της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης [κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές 
Μελέτες], συνεπώς μπορούν να ανατεθούν σε ιδιώτη μελετητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 
του Ν.3463/06.  Η προθεσμία περαίωσης της ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 
πρωτ:11428/08.06.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
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«Έχοντας υπόψη το άρθρο 209 του Ν. 3463/06  

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

• Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής αδυνατεί να εκπονήσει τη μελέτη λόγω έλλειψης προσωπικού 

και εξειδικευμένων γνώσεων  

• Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο αμοιβών δεν υπερβαίνει σε 

ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής μελέτης πτυχίου Α΄ τάξης           
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την  απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
Βιολογικός Καθαρισμός του Δήμου Λαυρεωτικής» δαπάνης 9.782,19 € που θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2015 στο  ΚΑ: 25-7413.009». 

Η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και ειδικότερα με το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22, 
παρ3. του Ν.3536/2007, σε μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, πτυχίου τάξης Α’ ή Β’ με την αμοιβή όλων 
των σταδίων της να μην υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου του  πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης 
μελέτης. 

Με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε προσφορά από ιδιώτη μελετητή. Στην πρόσκληση του Δήμου για 
κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκε ο κος Θωμάς Μέντζος, διπλωματούχος χημικός μηχανικός, με έδρα 
στη Γλυφάδα, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου 15, με ΑΦΜ 020653837, Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, με αριθμό μητρώου 
32176, πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) και προσφορά ποσού 6.000,00 ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 7.380,00 ευρώ. 

Η ανωτέρω προσφορά δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής του πτυχίου 
Α’ τάξης για την κατηγορία 27. 

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 της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, 

- Το αρ. πρωτ: 114285/08.06.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθμ.18/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Αναθέτει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός του Δήμου 
Λαυρεωτικής», στον κο Θωμά Μέντζο, διπλωματούχο χημικό μηχανικό, με έδρα στη Γλυφάδα, οδός 
Πατριάρχου Γρηγορίου 15, με ΑΦΜ 020653837, Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, με αριθμό μητρώου 32176 και πτυχίο 
Α’ τάξης στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) στο ποσό των 6.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 
7.380,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. 
Γ. Η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 7.380,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7413.009 του 
προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 θα γίνει σε επόμενη 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής κλήρωσης για την αντικατάσταση των μελών της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής 
περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 124/2015 

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 του πρακτικού διεξαγωγής 

κλήρωσης για την αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «κτηματογράφηση, 

πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.69/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε ομόφωνα η ακύρωση της 

προηγούμενης 73/2014 απόφασης με την οποία είχε γίνει η αντικατάσταση των μελών κ.κ. Ιωάννη Κυριαζή 
και Αθανασίου Οικονόμου της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και η διενέργεια κλήρωσης για 
την επιλογή νέων μελών. 

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 
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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 20 Μαΐου 2015 για την αντικατάσταση 
των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «κτηματογράφηση, πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής 
περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 9845/22.05.2015 έγγραφό της απέστειλε το υπ’ 
αριθμ.9722/20.05.2015 πρακτικό κλήρωσης προκειμένου να γίνει η έγκρισή του από την Οικονομική 
Επιτροπή. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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 

− Την υπ’ αριθμ.69/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

−  Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 9722/20.05.2015 πρακτικό κλήρωσης  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ: 9722/20.05.2015 πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών για την αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης 
«κτηματογράφηση, πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 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.  Αναστασία Μαγγενάκη Αρχ. Μηχ (λόγω ειδικότητας) 

2.  Μαρία Ζωή Παπαθανάση Χημ. Μηχανικός 

Αναπληρωματικά μέλη 
1. Ζερβουδάκης Σταύρος Μηχ. Μηχανικός 

2. Σωφρώνη  Παναγιώτα Χημικός  

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 72Α/2015 που εκδόθηκε με 
την υπ’ αριθμ.79/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 125/2015    
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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 έφερε προς συζήτηση το 1o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 72Α/2015 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.79/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής». 

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 γίνει η απαλλαγή του υπολόγου.   

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 αριθμ. 
πρωτ:11630/10.06.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθμ.79/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

1.801,96 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7312.002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2015, για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης 

του αντλιοστασίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 24. 

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

08.07.2015.  

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 όλο το ποσό των 1.801,96 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 
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− την υπ’ αριθμ.79/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11630/10.06.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 72Α/2015, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Στόμη ΔΕ24, από υπόλογο του ποσού 
που του είχε δοθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου σε θέματα παρεμβάσεων υπέρ του Δήμου 
Λαυρεωτικής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν στο Π.Δ.14.03.2014 
Αρ. Απόφ.: 126/2015 

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 
«ανάθεσης υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου σε θέματα παρεμβάσεων υπέρ του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν στο Π.Δ.14.03.2014». 

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 τα ακόλουθα: 
Με τις αριθμ.2191/2014, 2194/2014 και 2195/2014 καταθέσεις αιτήσεων των κ.κ. Ευαγγέλου Ανδρέου, 
Ισιδώρου Λιάπη και Αντωνίου Γούλα αντίστοιχα ενώπιον του Σ.τ.Ε. που αφορούν την ακύρωση του Π.Δ/τος 
14-3-2014 (ΦΕΚ 88ΑΑΠ/24.3.2014) «έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 στις 
θέσεις ‘’Άγιος Αθανάσιος’’,  ‘’Αμάχαιρη’’, ‘’Βαλμέσα’’, ‘’Γήπεδο’’, ‘’Πέτα’’ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
του Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια 
σύνδεσης και καθορισμός οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων» απαιτείται η παρέμβαση του Δήμου υπέρ του 
κύρους του ανωτέρω Π.Δ/τος. 
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Σύμφωνα με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 
σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν 
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την 
παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με 
απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά 
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Ο φόρτος εργασίας που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο μας, ιδιαίτερα μετά την 1.1.2011, που τέθηκε 
σε ισχύ ο Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον ένα δικηγόρο 
που διαθέτει ο Δήμος. 

Στην από 12.06.22015 εισήγησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου αναφέρει τα ακόλουθα:  
«Σχετικώς με το ερώτημα, που μου τέθηκε, αναφορικά με  την αντίκρουση των αιτήσεων 

ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά του Π.Δ. 14-3-2014 (ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/24-3-2014), που αφορά «Έγκριση 

πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Αμάχαιρη», 

Βαλμέσα», «Γήπεδο», «Πέτα» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής και 

τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης και καθορισμός οριογραμμών 

τμημάτων ρεμάτων»,  έχω να σας γνωρίσω τα ακόλουθα :  

     Ο Δήμος  για την αντίκρουση των ασκηθεισών αιτήσεων ακυρώσεως από τους κ.κ. Ε. Ανδρέου, Ισ. Λιάπη 

και Αντ. Γούλα,  πρέπει να ασκήσει  αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη  παρέμβαση στο Σ.τ.Ε.  υπέρ του 

κύρους του ανωτέρω αναφερομένου Π. Διατάγματος .   

     Για το σκοπό αυτό  ο Δήμος   πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση  και εμπειρία, 

σε αντικείμενα  της  φύσεως των ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, (ήτοι σε θέματα διοικητικού δικαίου, 

θέματα πολεοδομικά,  χωροταξικού σχεδιασμού κλπ ),  προς  πληρεστέρα  εξασφάλιση  και προστασία των  

δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του,   λαμβανομένου  επιπλέον   υπ’ όψη και του φόρτου εργασίας μου, 

ως  μόνου δικηγόρου του  χωρίς  κάν γραμματειακή ή  άλλη υποστήριξη». 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με τον ορισμό 
δικηγόρου, που να έχει ασχοληθεί με πολλές άλλες παρόμοιες υποθέσεις και να διαθέτει την κατάλληλη 
εμπειρία, στον οποίο θα δοθεί εντολή παράστασης ενώπιον του ΣτΕ για την απόκρουση της ως άνω 
παρέμβασης και προς υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου. 

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

− την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 281 του 
Ν.3463/06 
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− Το φόρτο εργασίας που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο, ιδιαίτερα μετά την 1.1.2011, που τέθηκε σε 
ισχύ ο Ν. 3852/2010  

− την από 12.06.2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ορίζει τον Δικηγόρο Αθηνών, κ. Πάνο Ζυγούρη  του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός 
Μπουμπουλίνας 9-11 με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 6216, στον οποίο δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί 
και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Λαυρεωτικής, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου στην ως άνω παρέμβαση στην αρχική δικάσιμο ή σε κάθε άλλη μετά από 
αναβολή, ματαίωση ή παραπομπή ή που θα προσδιοριστεί με κλήση. 
Ο ανωτέρω θα καταθέσει προτάσεις και θα ενεργήσει όλες τις εξώδικες και δικαστικές διαδικαστικές 
πράξεις του διαδίκου που απαιτούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. 
Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, σύμφωνα 
με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς φυτών από το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» 
Αρ. Απόφ.: 127/2015 

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 3o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«αποδοχής δωρεάς φυτών από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.». 

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, λόγω 
της ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας δωρεάς.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος Α.Ε.» προέβη στη δωρεά διαφόρων φυτών προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου μας. 
Τα δωριζόμενα φυτά, η ποσότητα και η αξία κτήσης αυτών, αναφέρονται ακολούθως: 
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Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή μονάδος Αξία κτήσης 
1 Ρυγχόσπερμα 6.000 7,43 44.565,70 

2 Βίγκα 2.000 7,43 14.864,00 

3 Αμαμελίς 5 33,73 168,64 

4 Μυρτιά 6 33,74 202,46 

5 Φιλλυρέα 12 29,74 356,93 

6 Σχίνος 13 26,78 348,09 

7 Δενδρολίβανο 6 9,07 54,39 

Σύνολο αξίας 60.560,21 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, παρ.1, περ. η’, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αποδέχεται τη δωρεά διαφόρων φυτών συνολικής αξίας 60.560,21 ευρώ, από την Ανώνυμη Εταιρεία 
Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.». 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό 
του Δήμου Λαυρεωτικής στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ηλίας Στουραΐτης  
 
Κων/νος Λεβαντής 
  
Λάμπρος Μπουκουβάλας 
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