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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 0 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 10 Ιουλίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 20:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 10.07.2015 
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: Ακύρωση φανερής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά παραχώρηση 
χώρου στην παραλία ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ 
Αρ. Απόφ.: 140/2015 

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 «ακύρωσης φανερής δημόσιας 

πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά παραχώρηση χώρου στην παραλία ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.115/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η διενέργεια 

ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: 

Α) παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος του κοινόχρηστου χώρου εκτός γραμμής αιγιαλού και παραλίας, 

σύμφωνα με το από 20.05.2015 διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Ελένης Φίτρου, για την 

τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης ή μη καντίνας αναψυκτήριου, εμβαδού 15m2, σύμφωνα με την 

ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β/Ξ2015 (ΦΕΚ 578/Β/09.04.2015). 

Β) παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος του κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για την τοποθέτηση σετ 

ομπρελών και ξαπλώστρων σε έκταση 500m2, σύμφωνα με το από 20.05.2015 διάγραμμα της 

τοπογράφου μηχανικού Ελένης Φίτρου. 
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Με την υπ’ αριθμ.119/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού και ορίστηκε ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

το ποσόν των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ ετησίως. 

Με την υπ’ αριθμ.466/2015 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: 

ΩΨΡΣΩΛ1-Π19. 

Η δημοπρασία διεξήχθη το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον 

της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.8/2015 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με το από 27.06.2015 πρακτικό της Επιτροπής στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι κατωτέρω 

ενδιαφερόμενοι: 

1. Νοητάκης Κωνσταντίνος του Ιωακείμ, με ΑΔΤ Φ 140214, κάτοικος Μαρκοπούλου, οδός Αίγλης, 

αριθμός 3, με ΑΦΜ028798129, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με εγγυήτρια την κα Βουλγαρίδου Σοφία του 

Ιωάννη. 

2. Τσολερίδου Ηλέκτρα του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 611268, κάτοικος Αχαρνών, οδός Αδανών 5-7, 

με ΑΦΜ 078942552, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, με εγγυητή τον κο Σαραφόπουλο Παράσχο του 

Δημητρίου. 

3. Μ. Ζουμπουρλής και ΣΙΑ Ε.Ε., υπηρεσίες καντίνας, με έδρα Β. Φρειδερίκης 16, στην Ανάβυσσο, 

με ΑΦΜ 800487565, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Μιλτιάδη 

Ζουμπουρλή του Βασιλείου με ΑΔΤ ΑΜ 059079 και εγγυήτρια την κα Ακούσογλου Γεωργία. 

Όλοι οι συμμετέχοντες προσκόμισαν το σύνολο των ζητούμενων από την υπ’ αριθμ.466/2015 

διακήρυξη Δημάρχου δικαιολογητικών και κλήθηκαν να πλειοδοτήσουν. 

Η δημοπρασία κατακυρώθηκε υπέρ του τελευταίου  πλειοδότη, Νοητάκη Κωνσταντίνου του Ιωακείμ, 

με ΑΔΤ Φ 140214, κατοίκου Μαρκοπούλου, οδός Αίγλης, αριθμός 3, με ΑΦΜ 028798129, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου, με προσφορά ποσού ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ και με την εγγύηση της κας 

Βουλγαρίδου Σοφίας. 

Μετά την έκδοση του αριθμ.38/28.06.2015 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ63/Α’/28.06.2015) με το οποίο 

προκηρύχθηκε η διενέργεια δημοψηφίσματος και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

65/Α/28.06.15) με θέμα: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», ο πλειοδότης έως και σήμερα δεν είχε 

τη δυνατότητα να καταβάλλει το ποσό του μισθώματος. 

Λόγω όλων των γεγονότων που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και δεδομένου ότι: 

http://www.lavreotiki.gr/
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− η παραχώρηση γίνεται με σκοπό τη χρήση της παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλώστρων 

− η διάρκεια της εκμίσθωσης λήγει στις 30.04.2016, με αποτέλεσμα το χρονικό διάστημα που 

απομένει να είναι πολύ μικρό μιας και ήδη διανύουμε το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού 

προτείνω την ακύρωση της δημοπρασίας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

ποσού 40.000,00 ευρώ που είχε καταθέσει ο κος Νοητάκης για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία». 

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

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

- την υπ’ αριθμ.119/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

- την υπ’ αριθμ.466/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής 

- το από 27.06.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 
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 ακύρωση της δημοπρασίας που διεξήχθη το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής για την παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος του κοινόχρηστου χώρου εκτός γραμμής 
αιγιαλού και παραλίας στην Πούντα Ζέζα και την παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος κοινοχρήστου 
χώρου αιγιαλού για την τοποθέτηση σετ ομπρελών και ξαπλώστρων σε έκταση 500m2. 
Β. Την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 40.000,00 ευρώ που είχε καταθέσει ο 
κος Νοητάκης Κωνσταντίνος του Ιωακείμ για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας, 
μειοψήφησαν δηλώνοντας ότι υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα να 
παραχωρήσει τη χρήση τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη συγκεκριμένη παραλία. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.27/2015 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της 
Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 141/2015 

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 της υπ’ αριθμ.27/2015 

μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια 

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την αριθμ. πρωτ: Δ22/οικ.17464/550/24.04.2015 (ΦΕΚ 784/05.05.2015/τεύχος Β’) ΚΥΑ σχετικά 
με την «ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού 
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Προγράμματος σε Δήμους». 

− Τo αρ. πρωτ:2670/13.02.2015 εισήγηση της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου περί διάθεσης 
πίστωσης για τη λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας (15REQ002576076 2015-02-13). 

− Την υπ’ αριθμ.30/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 496.139,06 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2015, με τίτλο: «έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης» και 
την Α-290/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

− Το με ημερομηνία 08.07.2015 έγγραφο του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας σχετικά 
με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία της 
Κατασκήνωσης. 

− Την αριθμ.27/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 45.011,99 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης - ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 
185/Β/23.03.1993). 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο 
διαγωνισμό. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι η προμήθεια αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες ειδών: 

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού  6.179,00 € πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Β ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, προϋπολογισμού  4.867,25 € πλέον ΦΠΑ  
ΟΜΑΔΑ Γ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού  9.363,89 € πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Δ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 4.635,00 € πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, προϋπολογισμού 2.654,87 € πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, προϋπολογισμού  707,96 € πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Ζ ΨΩΜΙ, προϋπολογισμού  4.760,00 € πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Η ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, προϋπολογισμού 2.375,00 € πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Θ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 9.469,02 € πλέον ΦΠΑ 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης: 
(α)  για τις ομάδες Β, Ε, Στ, Θ, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
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προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού 
της Περιφέρειας Αττικής, ανάλογα με την κατηγορία των τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
13 του Ν.3438/2006. 
(β) για τις ομάδες Α, Γ, Δ, Ζ, Η, τη χαμηλότερη τιμή και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή 
περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών. 

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

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

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

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

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

− Την Π1/3306/03.11.2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας. & Ναυτιλίας 
«εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο ΕΠΠ» (ΦΕΚ1780/Β/12.11.2010), 

− Την αριθμ.27/2015 μελέτη με τίτλο: «προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ 
Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τον πρόχειρο διαγωνισμό, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.27/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού 45.011,99 ευρώ μη (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης: 
(α) για την προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών & λαχανικών, νωπών οπωρολαχανικών, νωπών 
κρεάτων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, 
ανάλογα με την κατηγορία των τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
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(β) για την προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου, παντοπωλείου, ψωμιού, ετοίμων σάντουιτς και 
ειδών ζαχαροπλαστικής τη χαμηλότερη τιμή και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1: Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ……… του έτους 2015, ημέρα ………, ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, με ώρα 

έναρξης στις ….. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις …... 

Μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας παραλαβής δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη πρόσφορα. 

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 

α)  Η απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Αριθμ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

β) Ο Ν. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός κώδικας). 

γ)  Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995. 

δ) Η παρούσα διακήρυξη. 

ε) Οι υπ’ αριθμ. Π1/7445/02 & Π1/7446/02 αποφάσεις του ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

στ) Κάθε σχετική εγκύκλιος που αφορά τις προμήθειες των ΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 3: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων - Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής 

(Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών: 2292 3 20147 & 2292 3 20161, Fax: 2292069130. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την 

προμήθεια, αυτές παρέχονται μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για 

την υποβολή των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 4: Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

ΑΡΘΡΟ 5: Δεκτοί στον Διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

γ. Συνεταιρισμοί 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
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ΑΡΘΡΟ 6: Εγγυήσεις 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της 

μελέτης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον 

τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επειδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλες τις ομάδες ή για οποιεσδήποτε 

από αυτές το ποσό της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται αναλόγως. 
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) του 

καθαρού συμβατικού ποσού. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών 

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή 

αποκλεισμού: 

1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 

παρούσας) 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όχι μόνο τους φορείς κύριας ασφάλισης αλλά και τους 

φορείς επικουρικής ασφάλισης εργοδοτών και απασχολούμενων. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, 

οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση του προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος 
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Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για 

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Α. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.  

Γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους 

οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των 

παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο 

από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει 

ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που 

κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όλοι οι συμμετέχοντες, οφείλουν να 
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς 

του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποπέσει σε 

σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για τη συνέπεια της 

επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της 

προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο 

παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από το Δήμο. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι 

αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση 

τους από την Κατασκήνωση, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο 

καλύτερης ποιότητας  

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται 

ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο 

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά. 

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως.  

Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και 

Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα  εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση 

προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, 

εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. (Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 

προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα 

συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, 
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υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή 

και με άλλο τρόπο αμοιβής). 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί 

να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος. 

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της ομάδας που 

συμμετέχουν. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των 

προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας.  

ΑΡΘΡΟ 8: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών στις …….. 

από ώρα ……. μέχρι και ……… 

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την 

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 9: Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

- την τιμή των προσφερόμενων ειδών τροφίμων με Φ.Π.Α.. 

- το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για 

ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, πλην των 

οπωροκηπευτικών, κατεψυγμένων ψαριών & λαχανικών, ειδών κρεοπωλείου, η τιμή των οποίων 
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προσδιορίζεται με βάση το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου 

και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό Θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των τροφίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 

επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 10: Προέλευση των τροφίμων 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των ειδών που 

προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 11: Ισχύς Προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της, 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ματαιώνονται τα αποτελέσματα. 

ΑΡΘΡΟ 12: Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ακολουθεί τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής Εξοχής για το έτος 

2015, με ημερομηνία έναρξης την επομένη υπογραφής της σύμβασης και ημερομηνία λήξης την 5η 

Σεπτεμβρίου 2015. 

ΑΡΘΡΟ 13: Φάκελος προσφοράς 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε 

δύο (2) αντίγραφα. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές Θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο 

υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος θα είναι επίσης καλά 

σφραγισμένος και έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα 

προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε προϊόν σε ευρώ. Στις 

τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του 

προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, με το Φ.Π.Α. 

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα.  

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές 

και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

Επιτροπής. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν 

ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. 

Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε προϊόντος. 

ΑΡΘΡΟ 14: Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών  
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην 

αντίθετη περίπτωση, Θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. 

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

ΑΡΘΡΟ 15: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια από την αρμόδια 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 13 από 34 

Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε 

διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. 

Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της 

ταυτότητας του διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς. 

Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών 

και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης 

προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν 

από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει από 

την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται 

στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει 

το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων. Μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν 

ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του 

διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, που είναι αρμόδια και για την αξιολόγησή τους 

στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και 

αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και 

ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

 Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι 

προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της 

διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 16: Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 

- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
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- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς 

και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 

Η κατακύρωση της προμήθειας κατεψυγμένων ειδών, νωπού κρέατος και νωπών οπωρολαχανικών, θα 

γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

Για τα υπόλοιπα (είδη γαλακτοπωλείου, είδη παντοπωλείου, ψωμί, έτοιμα σάντουιτς και είδη 

ζαχαροπλαστικής) η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 

αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 17: Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού – Συνέχιση διαγωνισμού 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου έπειτα από εισήγηση – γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

Για το ίδιο είδος τροφίμου δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε διαφορετικούς 

προμηθευτές. 

ΑΡΘΡΟ 18: Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 

ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισμού και την 

κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 19: Σύμβαση 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

− Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

− Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

− Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 
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− Την τιμή για τα τρόφιμα που έχει προσφερθεί τιμή. 

− Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος. 

− Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

− Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

− Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή. 

− Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

− Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία 

συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται  

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 20: Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται 

από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρ. 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού). 
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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. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και 

την επομένη 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 αρμόδιο 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 συμμετοχή κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 21: Παραλαβή των τροφίμων & χρόνος παράδοσης 
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και άμεσα, 

να εφοδιάσει την Κατασκήνωση με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

ανάλογα με τις ανάγκες της Κατασκήνωσης.  

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά όρια 

και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την 

προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα Θα πρέπει να μη έχουν ξένες ύλες και 

προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση 

πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις 

που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 

Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας 

περί συσκευασίας των τροφίμων. 

Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 

μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. Τα τρόφιμα θα 

παραδίδονται στην Κατασκήνωση. 
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Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) είναι υποχρεωμένος να παραδίδει  τα τρόφιμα στην Κατασκήνωση 

τρεις (3) φορές την εβδομάδα και από ώρα 7:00 π.μ. έως 9:00 π.μ. καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, 

εκτός από το ψωμί που θα παραδίδεται κάθε μέρα έως τις 7:30 π.μ χωρίς αντιρρήσεις και δικαιολογίες 

ότι δήθεν υπάρχει έλλειψη κάποιου είδους από αυτά. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να παρουσιάζει 

έγκαιρα σχετική βεβαίωση από την Αγορανομία. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημάρχου να μετατίθεται, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 

εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 22: Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των τροφίμων, με 

απόφαση του Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός 

χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά 

τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των τροφίμων που 

απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον 

προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται 

πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών 

παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιμα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση 

παράδοσης από αυτόν των τροφίμων και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν 

επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε 

δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 

10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν 

παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα 

καταστρέφονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η επιστροφή των τροφίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 
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να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

Η προθεσμία αυτή δε δύναται να παραταθεί. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και ο προμηθευτής δεν 

παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας 

αυτής. 

Με απόφαση του Δημάρχου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των τροφίμων που απορρίφθηκαν 

πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική 

εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 23: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον 

δεν παρέδωσε τις ποσότητες των τροφίμων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα παραπάνω άρθρα της 

παρούσας. 

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 

κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ΑΡΘΡΟ 24: Τρόπος Πληρωμής 
Η συμβατική αξία των προμηθευόμενων ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με 

την ποσότητα που παραλαμβάνεται κάθε φορά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που 

θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την 

προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου 

καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

(α) Φόρος εισοδήματος, ποσοστό 4% 

(β) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συμβατικής 

αξίας, πλην ΦΠΑ  

(γ) Οποιαδήποτε νέα κράτηση εμφανισθεί έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 25: Άλλα στοιχεία 
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Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσης 

ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 

των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Υπηρεσίας. 

Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, θα 

απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

ΑΡΘΡΟ 26: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της 

έδρας του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής & 

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 27: Τελικές Διατάξεις  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 2286/95 και η 

11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)  όπως ισχύουν. 
 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ 
Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (για το χρονικό διάστημα από την έναρξη 
λειτουργίας της κατασκήνωσης και μέχρι την ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισμού) 
Αρ. Απόφ.: 142/2015 

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 προμήθειας 

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (για 

το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της κατασκήνωσης και μέχρι την ολοκλήρωση του 

πρόχειρου διαγωνισμού)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την αριθμ. πρωτ: Δ22/οικ.17464/550/24.04.2015 (ΦΕΚ 784/05.05.2015/τεύχος Β’) ΚΥΑ σχετικά με 
την «ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος σε Δήμους». 

− Τo αρ. πρωτ:2670/13.02.2015 εισήγηση της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου περί διάθεσης 
πίστωσης για τη λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας (15REQ002576076 2015-02-13). 
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− Την υπ’ αριθμ.30/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 496.139,06 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2015, με τίτλο: «έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης» και 
την Α-290/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

− Την υπ’ αριθμ.463/2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της 
εργασίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ παιδικής εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

− Την υπ’ αριθμ.137/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ακυρώθηκε η διενέργεια 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η βούληση του 

Δήμου είναι να λειτουργήσει η κατασκήνωση για το καλοκαίρι του 2015. Λόγω των γεγονότων που 
συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είχαν ως συνέπεια την ακύρωση του διαγωνισμού, ο 
χρόνος που απομένει μέχρι την έναρξη της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου είναι ελάχιστος. 

Ιδιαίτερα για την προμήθεια των απαιτούμενων τροφίμων για τη λειτουργία της Κατασκήνωσης, που 
λόγω του ύψους της δαπάνης απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, προτείνεται για το πρώτη 
κατασκηνωτική περίοδο (έναρξη 20.07.2015) να γίνει η διενέργεια απ’ ευθείας ανάθεσης, ενώ για τις 
υπόλοιπες περιόδους να διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός. 

Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθμ. 26/2015 μελέτη 
προϋπολογισμού δαπάνης 14.940,93 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1δ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

Με βάση τα ανωτέρω, ζητήθηκαν προσφορές για όλες τις ομάδες τροφίμων που αναφέρονται στην 
ανωτέρω μελέτη. 

Στην πρόσκληση του Δήμου ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές: 
Α. Αγορά Τροφίμων Καλυβίων Μονοπρόσωπη Α.Ε.  για τα προϊόντα των ομάδων Α, Β, Γ 
Β. Αφοί Κατσίκη Ο.Ε., Αρτοποιείο-Είδη Ζαχαροπλαστικής, για τα προϊόντα τω ομάδων Δ, Ε, Στ 
Γ. Τριανταφυλλίδου Ειρήνη,  Κρεοπωλείο-Εμπορία Κρεάτων, για τα προϊόντα της ομάδας Ζ. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1δ του Ν.3852/2010 

- την υπ’ αριθμ.137/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

- την υπ’ αριθμ. 26/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 26/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Α’ περιόδου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 14.940,93 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Β. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη 
των αναγκών της α’ κατασκηνωτικής περιόδου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
ως κατωτέρω: 
1. «ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,  super market, με έδρα στα Καλύβια 
Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 6, με ΑΦΜ 997474124, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
1.  Γάλα φρέσκο 1 lt Τεμάχιο 470 0,99 465,30 

2.  Βούτυρο μερίδα 20gr Τεμάχιο 2000 0,13 260,00 

3.  Κρέμα γάλακτος σε συσκευασία 500ml Τεμάχιο 45 4,96 223,20 

4.  Τυρί φέτα σε δοχείο Κιλό 100 5,48 548,00 
5.  Τυρί ρεγκάτο Κιλό 35 6,81 238,35 
6.  Τυρί γκούντα Κιλό 30 5,92 177,60 
7.  Κεφαλοτύρι Κιλό 40 7,74 309,60 

ΣΥΝΟΛΟ 2.222,05 
Φ.Π.Α. 13% 288,87 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 2.510,92 
ΟΜΑΔΑ Β: ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  Αγγούρια Τεμάχιο  200 

2.  Δυόσμος Δέμα  5 

3.  Καρότα Κιλό 10 

4.  Καρπούζι Κιλό 500 

5.  Κρεμμύδια ξερά Κιλό 210 

6.  Λεμόνια Κιλό 15 

7.  Μαϊντανός  Δέμα  5 

8.  Μαρούλι  Τεμάχιο 190 

9.  Μπανάνες Κιλό 60 

10.  Ντομάτες  Κιλό 450 
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11.  Πατάτες Κιλό 450 

12.  Πεπόνια Κιλό 300 

13.  Πιπεριές Κιλό 160 

14.  Ροδάκινα Κιλό 135 

15.  Σκόρδα Τεμάχιο 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (με ΦΠΑ 13%):  1.850,00  ευρώ 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
1.  Αλάτι 500 gr Τεμάχιο 50 0,31 15,50 
2.  Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλού Κιλό 30 0,70 21,00 
3.  Κόρν φλάουρ 1kg Τεμάχιο 20 0,61 12,20 
4.  Κορν φλέικς (δημητριακά) ολικής αλέσεως Κιλό 30 1,52 45,60 
5.  Ζάχαρη 1kg Τεμάχιο 60 0,79 47,40 

6.  Μέλι θυμαρίσιο (ατομική μερίδα 20gr)  Τεμάχιο 2000 0,26 520,00 
7.  Μαρμελάδα (ατομική μερίδα 20gr)    Τεμάχιο 2000 0,31 620,00 
8.  Πραλίνα φουντουκιού δοχείο 1 kg Τεμάχιο 30 4,70 141,00 
9.  Κακάο σκόνη 1kg Κιλό 15 1,05 15,75 
10.  Καφές στιγμιαίος τύπου nes  Τεμάχιο 2 3,76 7,52 

11.  Τσάι σε διάφορες γεύσεις (συσκευασία 20 
φακελάκια)  Τεμάχιο 4 1,63 6,52 

12.  Αυγά μεσαία Τεμάχιο 300 0,26 78,00 
13.  Γάλα εβαπορέ πλήρες 410gr Τεμάχιο 90 0,63 56,70 

14.  Μαργαρίνη τύπου soft (συσκευασία κύπελο 1kg) Τεμάχιο 5 3,52 17,60 
15.  Αραβοσιτέλαιο συσκευασία 10lt Τεμάχιο 12 8,10 97,20 

16.  Ελαιόλαδο συσκευασία 5 lt Τεμάχιο 27 19,28 520,56 
17.  Κριθαράκι  μέτριο 500 gr Τεμάχιο 60 0,52 31,20 
18.  Μακαρόνια Νο2 για παστίτσιο (πακέτο 500 gr) Τεμάχιο 25 0,50 12,50 
19.  Μακαρόνια Νο6  500 gr (πακέτο 500 gr) Τεμάχιο 150 0,50 75,00 
20.  Ρύζι μπονέτ (κίτρινο) 1kg  Τεμάχιο 70 0,79 55,30 
21.  Ρύζι γλασσέ 1kg Τεμάχιο 40 0,70 28,00 
22.  Φακές ψιλές 500 gr Τεμάχιο 90 0,73 65,70 
23.  Ξύδι (φιάλη πλαστική 350 - 400ml) Τεμάχιο 90 0,34 30,60 
24.  Μουστάρδα 500gr Τεμάχιο 40 1,02 40,80 
25.  Χυμός λεμόνι (φαγητού) 330ml Τεμάχιο 50 0,30 15,00 
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26.  Κέτσαπ 500 gr Τεμάχιο 30 1,58 47,40 

27.  Ντομάτα αποφλοιωμένη συσκευασία 400gr Τεμάχιο 200 0,36 72,00 

28.  Τοματοπολτός συμπυκνωμένος 410gr Τεμάχιο 13 0,88 11,44 
29.  Πιπέρι τριμμένο 100gr Τεμάχιο 10 1,43 14,30 
30.  Θυμάρι 17gr Τεμάχιο 5 1,23 6,15 
31.  Βασιλικός ψιλός 17gr Τεμάχιο 5 1,23 6,15 
32.  Μοσχοκάρυδο συσκευασία 30gr Τεμάχιο 5 0,85 4,25 
33.  Πάπρικα γλυκιά συσκευασία 50gr Τεμάχιο 20 0,85 17,00 
34.  Ρίγανη τριμμένη συσκευασία 100gr Τεμάχιο 4 1,93 7,72 
35.  Πίτσα κατεψυγμένη οικογενειακή 480gr Τεμάχιο 300 2,56 768,00 
36.  Φυσικός χυμός κοκτέιλ φρούτων 250ml (*) Τεμάχιο 650 0,41 266,50 
37.  Φυσικός χυμός πορτοκάλι 250ml (*) Τεμάχιο 270 0,41 110,70 

ΣΥΝΟΛΟ 3.908,26 
Φ.Π.Α.13% 
Φ.Π.Α. 23% 

459,04 
86,76 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 4.454,06 
 
2. Αφοί Κατσίκη Ο.Ε., Αρτοποιείο - Είδη Ζαχαροπλαστικής, , με έδρα Λ. Αθηνών - Σουνίου στην 
Κερατέα, με ΑΦΜ 081598968, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. 
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
1.  Εκλαίρ 120gr Τεμάχιο 230 0,85 195,50 

2.  Προφιτερόλ 120gr Τεμάχιο  230 0,85 195,50 

3.  Κωκ  80-90gr Τεμάχιο 240 0,85 204,00 

4.  Μαφιν 120gr Τεμάχιο 250 0,60 150,00 

5.  Κρουασάν πραλίνα Τεμάχιο 400 0,65 260,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.005,00 
Φ.Π.Α. 13% 130,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 1.135,65 
ΟΜΑΔΑ E : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
1 Ψωμί χωριάτικο Κιλό 500 1,59 795,00 

ΣΥΝΟΛΟ 795,00 
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Φ.Π.Α. 13% 103.35 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 898,35 
ΟΜΑΔΑ Στ: ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σάντουιτς κρουασάν (ζαμπόν - τυρί) 120 gr Τεμάχιο  600 1,06 636,00 

ΣΥΝΟΛΟ 636,00 

Φ.Π.Α. 13% 82,68 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 718,68 
 
3. Στην κα Τριανταφυλλίδου Ειρήνη,  Κρεοπωλείο - Εμπορία Κρεάτων, με έδρα Περικλέους και 
Φλέμινγκ 1, στο Λαύριο, με ΑΦΜ 125437451, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. 
ΟΜΑΔΑ Z: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

1 Μοσχάρι κιλότο ή μπούτι Κιλό  90 9,99 

2 Μοσχάρι ελιά Κιλό  100 9,49 

3 Στήθος κοτόπουλο     Κιλό  150 4,00 

4 Μπριζόλες χοιρινές Κιλό 60 4,49 

5 Μπούτι χοιρινό για σουβλάκι Κιλό  100 4,49 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Z (με ΦΠΑ 13%): 3.170,00 ευρώ  
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την ασφάλιση 
των οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 143/2015 

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 «τροποποίησης όρων διακήρυξης 

του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/10.07.2015 εισήγηση της 
Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με το αριθμ. πρωτ: 12954/25.06.2015 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης απέστειλε αναλυτική 

κατάσταση των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής των οποίων η ασφάλιση λήγει στις 31 Ιουλίου 2015, 

προκειμένου να γίνει νέος διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθμ. 23/2015 μελέτη προϋπολογισμού 

δαπάνης 52.000,00 ευρώ, με θέμα «ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής». 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 25 από 34 

Με την υπ’ αριθμ.134/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση της μελέτης και η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. 

Με την υπ’ αριθμ.502/2015 απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου της εν λόγω υπηρεσίας. Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 

ορίστηκε η 14 Ιουλίου 2015. 

Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 

ΨΟΘΦΩΛ1-Ο5Ο, στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 15PROC002891726, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής και στις εφημερίδες: «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΧΤΥΠΟΣ». 

Μεταξύ των δικαιολογητικών που οφείλουν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι και εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.040,00 ευρώ. 

Λόγω της παράτασης της τραπεζικής αργίας μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 (απόφαση Υπ. Οικ. 

Γ.Δ.Ο.Π.0000945ΕΞ 2015/Χ.Π. 2261/08.07.2015) δεν είναι δυνατή η έκδοση εγγυητικών επιστολών. 

Επειδή η μεταφορά διεξαγωγής του διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία δεν είναι δυνατή, καθώς όπως 

προαναφέρθηκε τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έως τις 31.07.2015, ενώ η προσκόμιση υπεύθυνης 

δήλωσης με την οποία να δηλώνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα κατατεθεί εκ των υστέρων 

δεν θα είχε κανένα νόημα και επειδή η μη προσκόμιση της δεν οφείλεται σε ευθύνη των συμμετεχόντων 

παρακαλώ για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή 

στον ανωτέρω διαγωνισμό. 

Να σημειωθεί ότι η νομοθεσία περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών δεν προβλέπει τι 

γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο σύμφωνα με τον  ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. δ΄ 

ΕΚΠΟΤΑ), στον πρόχειρο διαγωνισμό η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται». 

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

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

- την υπ’ αριθμ.134/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

- την υπ’ αριθμ.502/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής 

- το ΔΥ/10.07.2015 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
τη μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 1.040,00 ευρώ, ως δικαιολογητικό, στο 
διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουλίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής για την 
επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» 
προϋπολογισμού δαπάνης 52.000,00 ευρώ, επειδή λόγω της παράτασης της τραπεζικής αργίας μέχρι 
και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 δεν είναι δυνατή η έκδοση εγγυητικών επιστολών. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000574_N0000024937_S0000115193
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000574_N0000024937_S0000115193
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Η απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr προς ενημέρωση 
των ενδιαφερόμενων.  
 
ΘΕΜΑ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό 
που αφορά «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών» 
Αρ. Απόφ.: 144/2015 

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 «παράτασης καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό που αφορά επισκευή – συντήρηση 

οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τη ΔΥ/10.07.2015 εισήγηση της Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ΄ αριθμ.97/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – 

συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών». 

Με τις υπ’ αριθμ.88 και 102/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση των απαιτούμενων 

πιστώσεων σε βάρος των οικείων ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθμ.9/2015 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 

246.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Με την υπ’ αριθμ.121/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση της μελέτης και η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 

ΒΝΩΗΩΛ1-ΓΧΞ, στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 15PROC002851510 2015-06-17, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου και στις εφημερίδες: 

«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΥΓΗ», «ΠΑΛΜΟΣ», «ΧΤΥΠΟΣ», «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». 

Η υπ’ αριθμ.459/2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

στις 15 Ιουνίου 2015 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 16 Ιουλίου 2015. 

Μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/Α/28.06.15) με θέμα: «Τραπεζική 

αργία βραχείας διάρκειας» και την  απόφαση Υπ. Οικ. Γ.Δ.Ο.Π.0000945ΕΞ 2015/Χ.Π. 2261/08.07.2015, 

με την οποία παρατάθηκε η τραπεζική αργία έως και τις 13 Ιουλίου 2015 δεν είναι δυνατή η έκδοση 

εγγυητικών επιστολών για τη  συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Σύμφωνα με την οδηγία του ΕΣΗΔΗΣ οι φορείς δύναται να κάνουν χρήση της διάταξης της παρ.5 του 

άρθρου 10 του Π.Δ/τος 118/2007.  

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλώ για τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 

http://www.lavreotiki.gr/
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ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων και προμήθεια 

ανταλλακτικών». 

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

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

− το ΠΔ 60/2007 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας της οδηγίας 
2007/18/ΕΚ/31-3-2004,  

− το Ν.4155/2013 περί Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ20 του αρ 1 του Ν 4254/14,  

− την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων», 

− την Υ.Α. Π1/542/04-03-2014 Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων 

− το ΔΥ/10.07.2015 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Tην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό που αφορά «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια 
ανταλλακτικών». 
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 23.07.2015, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 15:00. Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης τεχνικών προσφορών ορίζεται 
η 30.07.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 
B. Τη δημοσίευση - γνωστοποίηση της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και 
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 145/2015 

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

από την πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/06/1959», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 08.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

http://www.lavreotiki.gr/
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  108/ 05-05-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΖΥΟ 0357 

49,20 10-6263 

2 ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  202/ 05-05-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΖΥΟ 0357 

90,01 10-6671 

3 ΕΛΤΑ ΑΕ  2/ 06-05-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  169,74 00-6221 

4 ΖΕΡΒΟΥ ΠΑΝ. ΕΛΕΝΗ 180/ 08-05-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

250,00 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4%  
8,13 = 241,87 

00-
6495.001 

5 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307201160001814
4/ 12-05-15 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  29,12 00-6221 

6 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 888/ 13-05-15 
ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 
3022 

10,00 10-6263 

7 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 889/ 13-05-15 
ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 
3024 

10,00 10-6263 

8 ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤ. 
ΠΕΤΡΟΣ  4/ 13-05-15 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

246,00 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8%  
16,00 = 230,00 

00-
6495.001 

9 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  161/ 20-05-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
94682 

369,00 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8%  
24,00 = 345,00 

30-6263 

10 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Π 0176850/ 30-03-
15 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ
Υ  

23,15 00-
6495.001 

11 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Π 0076653/ 12-02-
15 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ
Υ  

15,00 00-
6495.001 

12 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ 4/ 16-05-2015 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

28,00 00-
6495.001 
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13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. 
ΦΩΤΗΣ  806/ 21-05-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛ
ΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

399,00 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
12,98 = 386,02 

20-
7135.002 

14 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 21-05-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  25,26 00-6221 

15 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 57/ 22-05-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 

ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  12,50 00-
6495.001 

16 ΕΛΤΑ ΑΕ  2/ 26-05-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  22,80 00-6221 

17 ΑΡΤΑ Δ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ 37/ 26-05-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ 19,51 00-

6495.001 

18 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α1064/29-05-2015 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 5531 

65,00 20-6263 

19 ΕΛΤΑ ΑΕ  2/ 29-05-15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  98,92 00-6221 

20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  43/ 29-05-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 
3158 

189,42 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4%) 
6,16 = 183,26 

10-6263 

21 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  468/ 02-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΜΕ 123806 

73,80 30-6263 

22 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002434
5/ 04-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  20,34 00-6221 

23 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  469/ 08-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΜΕ 123806 

73,80 30-6263 

24 ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ  366/ 10-06-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΓΟΚΟΛΩΝΑΣ 20,05 00-

6495.001 

25 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002440
7/ 10-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  26,02 00-6221 

26 ΑΓΓΕΛΟΥ-ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  10/ 12-06-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛ
ΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

55,35 20-
7135.0002 

27 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  470/ 16-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 6120 

92,25 20-6263 

28 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΝ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  588/ 17-06-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

39,30 30-6672 

29 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 18-06-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  38,06 00-6221 

30 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307201160001861
5/ 19-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  37,94 00-6221 
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31 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002451
2/ 19-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  8,64 00-6221 

32 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  103/ 24-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 
6039 

110,70 25-6263 

33 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  104/ 24-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΜ 
55540 

140,22 30-6263 

34 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002456
7/ 25-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  14,48 00-6221 

35 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Β. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  58/ 25-06-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 2226 

399,75 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
13,00 = 386,75 

70-6671 

36 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002459
7/ 29-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  21,72 00-6221 

37 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 30-06-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  5,98 00-6221 

38 
ΑΞΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Γ.-
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΟΕ 
AUTO MOTO CENTER  

68/ 30-06-2015 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 5505 

100,00 30-6263 

39 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ Η. ΣΤΑΥΡΟΣ  235/ 03-07-2015  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 50,43 00-
6495.001 

40 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  471/ 24-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΜΕ 123806 

147,60 30-6263 

41 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  97/ 06-07-2015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 165,00 35-6264 

42 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  718/ 06-07-2015 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(ΔΙΑΝΟΙΞΗ & 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

61,50 00-
6495.001 

43 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ  5/ 02-07-15 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  30,80 00-
6495.001 

44 
 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ  6/ 02-07-15 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  29,40 00-

6495.001 

45 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  5081/ 07-07-15 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
30416 

36,90 20-6263 

ΣΥΝΟΛΟ 3.921,66  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    -  80,27  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  3.841,39  
ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ  4.000,00  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ     158,61  
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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 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την αριθμ.8/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου 

− την από 08.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής από την υπόλογο υπάλληλο 
του Δήμο Λαυρεωτικής Αικατερίνη Γουδέλη, συνολικού ύψους 3.921,66 ευρώ και την έκδοση ισόποσων 
χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015, ως 
εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  108/ 05-05-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΖΥΟ 0357 

49,20 10-6263 

2 ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  202/ 05-05-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΖΥΟ 0357 

90,01 10-6671 

3 ΕΛΤΑ ΑΕ  2/ 06-05-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  169,74 00-6221 

4 ΖΕΡΒΟΥ ΠΑΝ. ΕΛΕΝΗ 180/ 08-05-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

250,00 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4%  
8,13 = 241,87 

00-
6495.001 

5 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307201160001814
4/ 12-05-15 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  29,12 00-6221 

6 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 888/ 13-05-15 
ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 
3022 

10,00 10-6263 

7 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 889/ 13-05-15 
ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 
3024 

10,00 10-6263 

8 ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤ. 
ΠΕΤΡΟΣ  4/ 13-05-15 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

246,00 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8%  
16,00 = 230,00 

00-
6495.001 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 32 από 34 

9 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  161/ 20-05-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
94682 

369,00 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8%  
24,00 = 345,00 

30-6263 

10 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Π 0176850/ 30-03-
15 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ
Υ  

23,15 00-
6495.001 

11 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Π 0076653/ 12-02-
15 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ
Υ  

15,00 00-
6495.001 

12 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ 4/ 16-05-2015 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

28,00 00-
6495.001 

13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. 
ΦΩΤΗΣ  806/ 21-05-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛ
ΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

399,00 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
12,98 = 386,02 

20-
7135.002 

14 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 21-05-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  25,26 00-6221 

15 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 57/ 22-05-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 

ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  12,50 00-
6495.001 

16 ΕΛΤΑ ΑΕ  2/ 26-05-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  22,80 00-6221 

17 ΑΡΤΑ Δ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ 37/ 26-05-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ 19,51 00-

6495.001 

18 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α1064/29-05-2015 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 5531 

65,00 20-6263 

19 ΕΛΤΑ ΑΕ  2/ 29-05-15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  98,92 00-6221 

20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  43/ 29-05-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 
3158 

189,42 
(ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4%) 
6,16 = 183,26 

10-6263 

21 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  468/ 02-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΜΕ 123806 

73,80 30-6263 

22 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002434
5/ 04-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  20,34 00-6221 

23 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  469/ 08-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΜΕ 123806 

73,80 30-6263 
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24 ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ  366/ 10-06-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΓΟΚΟΛΩΝΑΣ 20,05 00-

6495.001 

25 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002440
7/ 10-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  26,02 00-6221 

26 ΑΓΓΕΛΟΥ-ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  10/ 12-06-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛ
ΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

55,35 20-
7135.0002 

27 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  470/ 16-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 6120 

92,25 20-6263 

28 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΝ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  588/ 17-06-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

39,30 30-6672 

29 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 18-06-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  38,06 00-6221 

30 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307201160001861
5/ 19-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  37,94 00-6221 

31 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002451
2/ 19-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  8,64 00-6221 

32 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  103/ 24-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 
6039 

110,70 25-6263 

33 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  104/ 24-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΜ 
55540 

140,22 30-6263 

34 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002456
7/ 25-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  14,48 00-6221 

35 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Β. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  58/ 25-06-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 2226 

399,75 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
13,00 = 386,75 

70-6671 

36 ΕΛΤΑ ΑΕ  0307202160002459
7/ 29-06-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  21,72 00-6221 

37 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 30-06-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  5,98 00-6221 

38 
ΑΞΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Γ.-
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΟΕ 
AUTO MOTO CENTER  

68/ 30-06-2015 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 5505 

100,00 30-6263 

39 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ Η. ΣΤΑΥΡΟΣ  235/ 03-07-2015  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 50,43 00-
6495.001 

40 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  471/ 24-06-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΜΕ 123806 

147,60 30-6263 

41 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  97/ 06-07-2015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 165,00 35-6264 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 34 από 34 

42 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  718/ 06-07-2015 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(ΔΙΑΝΟΙΞΗ & 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

61,50 00-
6495.001 

43 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ  5/ 02-07-15 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  30,80 00-
6495.001 

44 
 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ  6/ 02-07-15 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  29,40 00-

6495.001 

45 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  5081/ 07-07-15 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
30416 

36,90 20-6263 

ΣΥΝΟΛΟ 3.921,66  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    -  80,27  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  3.841,39  
ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ  4.000,00  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ     158,61  
 
 
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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