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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 0 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 4 Μαΐου 2016  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 4 Μαΐου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 18:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 28.04.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος,  Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Απόντα μέλη  : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ακύρωσης ή μη του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την 
προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:62/2016   

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 ή μη του πρόχειρου 

διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού 

παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.61/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το Σώμα συνεδριάζει εκ 

νέου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την ακύρωση ή μη του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά 
την «προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας»,  
μετά την αποστολή σχετικού εγγράφου από τη ΔΕΗ Α.Ε., στο οποίο δηλώνεται η πρόθεσή της να 
χρηματοδοτήσει το Δήμο Λαυρεωτικής για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς στη Δημοτική Ενότητα 
Κερατέας. 

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. με την αριθμ. πρωτ: 2536/27.04.2016 
επιστολή της, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό 6294/27.04.2016, γνωστοποίησε την 
πρόθεση της να προβεί σε θετική εισήγηση για τη χρηματοδότηση της κατασκευής παιδικής χαράς στην 
πόλη της Κερατέας, με το ποσό των 132.663,48 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τον σχεδιασμό και 
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την κατασκευή μιας νέας ασφαλούς και λειτουργικής παιδικής χαράς, στο Ο.Τ. 219 της πόλης της 
Κερατέας, την προμήθεια και την εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η  
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού 
εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας έχει ξεκινήσει από το Νοέμβριο του έτους 2015, όταν η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 22601/27.11.2015 έγγραφό της υπέβαλλε σχετικό 
αίτημα. Σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα και την υπ’ αριθμ. 65/2016 μελέτη της Υπηρεσίας, η προμήθεια 
αφορά τις κάτωθι παιδικές χαρές: 

1. Παιδική Χαρά στο ΟΤ 219, ποσό προϋπολογισμού 46.100,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 
56.703,00 ευρώ. 

2. Παιδική Χαρά στην οδό Δαβάκη, ποσό προϋπολογισμού 7.868,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 
9.677,64 ευρώ. 

3. Παιδική Χαρά στην οδό Ελύτη, ποσό προϋπολογισμού 5.932,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 
7.296,36 ευρώ. 

Επειδή, όπως προκύπτει από την αριθμ.65/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά την παιδική χαρά στο Ο.Τ. 219  και επειδή μετά την 
επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. διαφοροποιούνται οι περιστάσεις και το αντικείμενο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού δεν είναι πλέον αναγκαίο, προτείνεται να ακυρωθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός για την 
προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας. 

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

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.65/2015 μελέτη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την  αριθμ. πρωτ: 6294/27.04.2016 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. και έπειτα 
από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) την ακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 861/2015 απόφαση 
Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την «προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού 
εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς, μετά την αριθμ. πρωτ: 6294/27.04.2016 
επιστολή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., διαφοροποιούνται οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες προκηρύχθηκε ο ανωτέρω διαγωνισμός σε τέτοιο βαθμό που το αντικείμενό του να μην είναι 
πλέον αναγκαίο για το Δήμο. 
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(β) διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθμ.30/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας 
απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.2825/2014 απόφασης Εφετείου 
Αθηνών 
Αρ. Απόφ.:63/2016   

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 της υπ’ αριθμ.30/2016 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ 

αριθμ.2825/2014 απόφασης Εφετείου Αθηνών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.30/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού 
των 66.048,00 ευρώ, στους κ.κ. Μιλτιάδη Μαλλινόπουλο και Κυριακή Μαλλινοπούλου, σε δόσεις, το 
πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το μήνα Μάρτιο 2016. Το ανωτέρω ποσό αφορά 
αποζημίωση σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ.2825/2014 απόφασης Εφετείου Αθηνών. 

Η δικηγόρος των κ.κ. Μιλτιάδη και Κυριακής Μαλλινοπούλου, με την από 6 Απριλίου 2016 επιστολή 
της, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμ. πρωτ: 4868/08.04.2016 διόρθωσε το ύψος της 
αποζημίωσης ως ακολούθως: 

1. Για εδαφική επιφάνεια 284,97 (183,98 + 86,54 + 14,45) τ.μ. Χ 200,00 = 56.994,00 ευρώ 
2. Για την παλαιά πετρόχτιστη οικεία 128,18 κ.μ. Χ 200,00 ευρώ = 25.636,00 ευρώ 
3. Για τη δεξαμενή 1 Χ 400,00 ευρώ = 400,00 ευρώ 
4. Για την κολώνα της ΔΕΗ 1 Χ 300,00 ευρώ = 300,00 ευρώ 
5. Για 17 δέντρα Χ 160,00 ευρώ = 2.720,00 ευρώ 
Με βάση τα ανωτέρω, το συνολικό ποσό αποζημίωσης ανέρχεται πλέον σε 86.050,00 ευρώ. Επειδή 

ο Δήμος έχει ήδη καταβάλλει με τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 340 & 342/26.02.2009, ποσό 
17.213,56 ευρώ, το ποσό που απομένει ανέρχεται σε 68.836,44 ευρώ, εκ των οποίων 47.020,22 ευρώ 
θα καταβληθούν στον κο Μ. Μαλλινόπουλο και 21.816,22 ευρώ στην κα Κ. Μαλλινοπούλου. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι ανωτέρω, λόγω 
αλλαγής στον τρόπο εξόφλησης του ποσού της αποζημίωσης (από κατάθεση δόσεων σε τραπεζικό τους 
λογαριασμό, στην παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) και της δυσκολίας που 
συνεπάγεται η είσπραξή τους, αφενός λόγω μετάβασης από τα Λεγραινά, όπου διαμένουν, στην Αθήνα 
και αφετέρου διότι κάθε φορά που εισπράττεται κάποιο ποσό απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, 
πρότειναν τον εξής τρόπο αποπληρωμής: 
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Α) για την Κυριακή Μαλλινοπούλου, το οφειλόμενο ποσό των 21.816,22 ευρώ να καταβληθεί σε δύο 
(2) μηνιαίες δόσεις, η πρώτη ποσού 15.000,00 ευρώ και η δεύτερη ποσού 6.816,22 ευρώ. Η πρώτη δόση 
να καταβληθεί μέχρι 15.04.2016 και η δεύτερη μέχρι τις 15.05.2016. 

Β) για τον Μιλτιάδη Μαλλινόπουλο, το οφειλόμενο ποσό των 47.020,22 ευρώ να καταβληθεί σε πέντε 
(5) μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη ποσού 17.020,22 ευρώ και οι υπόλοιπες τέσσερις ποσού 7.500,00 ευρώ 
η κάθε μία. Η πρώτη δόση να καταβληθεί μέχρι τις 15.04.2016 κα οι υπόλοιπες μέχρι τις 15.05.2016, 
15.06.2016, 15.07.2016 και 15.08.2016 αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε η αποπληρωμή του ποσού της αποζημίωσης στους δύο 
δικαιούχους να γίνει σύμφωνα με τον τρόπο που αποφασίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/2016 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή σε τέσσερις (4) δόσεις για την κα Κυριακή Μαλλινοπούλου και σε 
έντεκα (11) δόσεις για τον κο Μιλτιάδη Μαλλινόπουλο, αρχής γενομένης από το μήνα Μάϊο. 

Με βάση τα ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 2825/2014 απόφαση Εφετείου Αθηνών, 

− Την υπ’ αριθμ. 30/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 4868/08.04.2016 επιστολή της δικηγόρου των κ.κ. Μιλτιάδη και Κυριακής 
Μαλλινοπούλου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ακυρώνει την υπ’ αριθμ.30/2016 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής λόγω διόρθωσης 
του ύψους της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από το Δήμο στους κ.κ. Μιλτιάδη και Κυριακή 
Μαλλινοπούλου 
Β. Την καταβολή του ποσού των 68.836,44 ευρώ, στους κ.κ. Μιλτιάδη Μαλλινόπουλο και Κυριακή 
Μαλλινοπούλου, σε δόσεις, ως ακολούθως: 

Μιλτιάδης Μαλλινόπουλος Κυριακή Μαλλινοπούλου 
Δόσεις  Ποσό  (€) Δόσεις  Ποσό  (€) 
1η δόση  10.000,00 1η δόση  10.000,00 

2η δόση  3.702,04 2η δόση  3.938,74 

3η δόση  3.702,02 3η δόση  3.938,74 

4η δόση  3.702,02 4η δόση  3.938,74 

5η δόση  3.702,02 Σύνολο 21.816,22 
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6η δόση  3.702,02   

7η δόση  3.702,02   

8η δόση  3.702,02   

9η  δόση  3.702,02   

10η δόση  3.702,02   

11η δόση  3.702,02   

Σύνολο 47.020,22   
Οι ανωτέρω δόσεις θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το 
μήνα Μάιο 2016. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήσεως Κοσμά Καλύμνιου με αριθμ. πρωτ:5844/22.04.2016 
Αρ. Απόφ.:64/2016   

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 «αιτήσεως Κοσμά Καλύμνιου με 

αριθμ. πρωτ:5844/22.04.2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ: 
6281/27.04.2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«1. Ως γνωστόν, η Οικονομική Υπηρεσία εξέδωσε σε βάρος του κ. Κοσμά Καλύμνιου την από 

15.06.2015 ατομική ειδοποίηση και τον αριθμ. 587/15.06.2015 χρηματικό κατάλογο για οφειλές 

μισθωμάτων περιόδου 2012 και 2013 τμήματος της παραλίας Πούντα Ζέζα Λαυρίου. 

Κατ’ αυτών, ο ανωτέρω προσέφυγε στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, καταθέτοντας 

αφ’ ενός αίτηση αναστολής και αφ’ ετέρου ανακοπή. Επ’ αυτών, αντιστοίχως, εκδόθηκαν οι κατατεθείσες 

με την ανωτέρω αίτηση υπ’ αριθμ. 192 και 193/2016 αποφάσεις, με τις οποίες έγιναν εν μέρει δεκτές 

τόσο η αίτηση αναστολής, όσο και η ανακοπή του αντιδίκου. 

Η υπ’ αριθμ.192/2016 απόφαση διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμ.587/15.06.2015 

Ταμειακής Βεβαίωσης του Χρηματικού Καταλόγου, ως προς το ποσό των 66.889,65 ευρώ (βεβαιωθέν 

ποσό 74.357,08 ευρώ), μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σε πρώτο βαθμό και  

Η υπ’ αριθμ.193/2016 απόφαση επί της ανακοπής ακύρωσε εν μέρει την ανωτέρω ταμειακή 

βεβαίωση, δηλαδή για ποσό 66.889,65 ευρώ, με το αιτιολογικό ότι από 01.01.2013 και εντεύθεν η 

μίσθωση ήτο άκυρη και συνεπώς δεν είχε το δικαίωμα ο Δήμος να απαιτήσει μισθώματα. 

2. Εν όψει της ανωτέρω αίτησης και της κατάθεσης των αναφερομένων αποφάσεων, παρ’ ότι 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν αποτελεί νόμιμη 

κοινοποίηση αυτών προς το Δήμο, παρέχεται η ευκαιρία λήψης απόφασης: 

(α) άσκησης ή μη έφεσης επί της αριθμ.193/2016 αποφάσεως (επί της ανακοπής) και  
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(β) καταλλήλων ενεργειών είσπραξης εκ μέρους της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

3. Σχετικώς με τη δυνατότητα να τελεσφορήσει έφεση του Δήμου, έχω αρνητική θέση, διότι, όπως 

έχω εκθέσει και σε ανάλογες περιπτώσεις «μισθώσεων απλής χρήσης αιγιαλών και παραλιών», έχω την 

άποψη (όπως αναφέρεται και στις ανωτέρω αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου) ότι, δηλαδή, οι 

εν λόγω μισθώσεις από 01.01.2013 και εντεύθεν τυγχάνουν άκυρες και ανυπόστατες, διότι αφού η 

παραχωρούμενη παραλία είναι αναμφισβήτως δημόσιο κτήμα δε νοείται εκμίσθωση «παρά μη κυρίου» 

ή «δικαιούχου», δηλαδή πριν από την παραχώρηση στο Δήμο και χωρίς μάλιστα να έχει υποβληθεί και 

συνυπογραφεί το μισθωτήριο και από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

από 01.01.2013 ΚΥΑ. 

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, οι «μισθωτές» πλέον, δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής 

μισθωμάτων έναντι του Δήμου, ανεξαρτήτως εάν υπέχουν σχετική υποχρέωση έναντι του Ελληνικού 

Δημοσίου υπό μορφή αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος. 

Επιπλέον, ελλοχεύει ο κίνδυνος, εάν όχι η βεβαιότητα, ότι θα αναζητηθούν από το Δήμο εκ 

μέρους του Δημοσίου τα τυχόν εισπραττόμενα μισθώματα για τις χρονικές περιόδους, που δεν 

καλύπτονται από τις προβλεπόμενες κατά τα άνω νόμιμες διαδικασίες. 

Για τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι μόνον μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της 

Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής (βλ. άρθρο 13, περ. Γ της κατωτέρω ΚΥΑ) πρέπει να ενεργήσει 

ο Δήμος για τα προβλεπόμενα μισθώματα και προφανώς να αποδώσει τα αναλογούντα το Δημόσιο, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ ΕΞ2015- ΦΕΚ 578/Β/9.04.2015.». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να μην ασκηθεί 
έφεση κατά των ανωτέρω 192 & 193/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπό την 
προϋπόθεση, όμως ότι ο κος Κ. Καλύμνιος θα καταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των (74.357,08 
ευρώ - 66.889,65 ευρώ) = 7.467,43 ευρώ, το οποίο αφορά οφειλή μισθωμάτων περιόδου 2012. 

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− τις υπ’ αριθμ. 192 και 193/2016 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

− την αριθμ. πρωτ: 6281/27.04.2016 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) τη μη άσκηση ένδικου μέσου κατά των υπ’ αριθμ. 192 και 193/2016 αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας. 
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(β) να καταβάλλει ο ενάγων, Κοσμάς Καλύμνιος, στο Ταμείο του Δήμου Λαυρεωτικής το ποσό των 
7.467,43 ευρώ, το οποίο αφορά οφειλή μισθωμάτων περιόδου 2012 τμήματος της παραλίας Πούντα Ζέζα 
Λαυρίου. 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 51Α/2016 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ.46/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.:65/2016   

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

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 51Α/2016 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.46/2016 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
5099/11.04.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.46/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης 

ποσού 6.742,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών εξάμηνης διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα 

απορριμματοφόρα του Δήμου. 

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών 

Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’. 

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

την 11.06.2016.  

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 6.742,80 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

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

− την υπ’ αριθμ.46/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 5099/11.04.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 46Α/2016, 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 Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών 
Ηλεκτρ/κων,  από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής 
Οδού. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 66/2016 

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

προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 5403/15.04.2016 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

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

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις 

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

όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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

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

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

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

− Την υπ’ αριθμ.24/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ:5403/15.04.2016 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 
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ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 67/2016 

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 2016, 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/28.04.2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/28.04.2016 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 2016, όπως αναφέρονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π. Α.Υ. 

1 
20-7332.001 

Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Λαυρίου (επαναψήφιση 
πίστωσης σύμφωνα με την αριθμ.689/2015 
απόφαση Δημάρχου) 4.489,50 € 1.845,00 € A-510 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21/21.03.2016 

Χωματουργικές εργασίες από το 
τέλος της οδού Αναστάσεως έως το 
Φόρο, περίπου 600μ. μεταφορά & 
στρώσιμο 

369,00 30-7333.006 

2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22/21.04.2016 Χωματουργικές εργασίες στο δρόμο 

που διέρχεται στο πάρκο ΦΑΝΑΡΙ 369,00 30-7333.006 

3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΝΑ 1665/01.04.2016 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 262,00 20-7131.003 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00  
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2 30-6262.002 

Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών ΔΕ 
Λαυρεωτικής (παγία προκαταβολή ΔΕ 
Λαυρεωτικής) 20.000,00 € 1.500,00 € A-511 

3 10-7331.003 

Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 
(επαναψήφιση πίστωσης σύμφωνα με την 
αριθμ.712/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής) 7.561,77 € 7.561,77 € A-472 

4 35-6693.002 Προμήθεια ζιζανιοκτόνων για τη ΔΕ Κερατέας 15.000,00 € 650,00 € A-512 

5 30-6661.002 
Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση των 
κτιρίων στη ΔΕ Κερατέας 15.000,00 € 6.150,00 € A-513 

6 20-7131.004 Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου 25.000,00 € 1.020,00 € A-514 

7 10-7135 Προμήθεια συστήματος ρύθμισης χρόνου ομιλητών 10.000,00 € 545,00 € A-515 

8 30-6261.008 
Επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου 24.600,00 € 19.778,40 € A-516 

9 10-6263.001 Βιολογικός καθαρισμός του ΚΗΙ 3023 18.000,00 € 615,00 € A-517 

10 30-7413.057 
Μελέτη για την αποκατάσταση, ανάδειξη, 
αξιοποίηση σιδηροδρομικής σήραγγας Καμάριζας 5.000,00 € 4.920,00 € A-518 

11 30-7413.062 Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης ΔΕ Κερατέας 17.450,00 € 17.450,00 € A-519 

12 10-6462  Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 € 1.000,00 € Α-520 

13 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 € 1.686,00 € Α-521 

14 00-6514 Αναχρηματοδότηση δανείων Τ.Π. & Δ. 10.000,00 € 10.000,00 € Α-522 

      ΣΥΝΟΛΟ 74.721,17 €   
 
ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «μελέτη για την αποκατάσταση, ανάδειξη, 
αξιοποίηση σιδηροδρομικής σήραγγας Καμάριζας» 
Αρ. Απόφ.:68/2016    

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 «οριστικής παραλαβή της μελέτης με 

τίτλο: μελέτη για την αποκατάσταση, ανάδειξη, αξιοποίηση σιδηροδρομικής σήραγγας Καμάριζας», 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.234/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης  
ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7413.057, του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
οικονομικού έτους 2015 και εκδόθηκε η αριθμ. 868/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Με την υπ’ αριθμ.243/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής 
εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «μελέτη για την αποκατάσταση, ανάδειξη, 
αξιοποίηση σιδηροδρομικής σήραγγας Καμάριζας», στον κο Κωνσταντίνο Μάνθο, Αρχιτέκτονα, με έδρα 
Τρίτωνος 2, Λιμάνι Πασσά, στο Λαύριο, με ΑΦΜ 028319694, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με αριθμό μητρώου 
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7096 και πτυχίο Α’ τάξης για την κατηγορία 6  (αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων), στο ποσό των 
4.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 4.920,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του.  

Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις 
σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005. Στις 11 Δεκεμβρίου 2015 υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης της 
μελέτης. 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 93857/50516/14.01.2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της η υπ’ αριθμ. 243/2015 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Με το από 11.01.2016 έγγραφό της, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ενέκρινε τη μελέτη που εκπονήθηκε από τον ανωτέρω μελετητή και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει 
ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο δε Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει 
υποχρεώσεις του.  

Με το αριθμ. πρωτ: 5210/16.04.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η ανωτέρω 
εγκριτική απόφαση διαβιβάσθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η οριστική 
παραλαβή της μελέτης. Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

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: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 243/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 93857/50516/14.01.2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 

- Την από 11.01.2016 εγκριτική απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

(α) εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη για την αποκατάσταση, ανάδειξη, αξιοποίηση σιδηροδρομικής 
σήραγγας Καμάριζας, η οποία εκπονήθηκε εμπρόθεσμα και παραδόθηκε από τον κο Κωνσταντίνο 
Μάνθο, Αρχιτέκτονα, με έδρα Τρίτωνος 2, Λιμάνι Πασσά, στο Λαύριο, με ΑΦΜ 028319694, Δ.Ο.Υ 
Κορωπίου, με αριθμό μητρώου 7096 και πτυχίο Α’ τάξης για την κατηγορία 6  (αρχιτεκτονικές μελέτες 
κτιριακών έργων). 
(β) εγκρίνει την επαναψήφιση πίστωσης ποσού 4.920,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7413.057 του 
προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2016. 
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν, εκφράζοντας  τη διαφωνία τους σχετικά με την σκοπιμότητα της μελέτης αυτής.  
 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:69/2016   

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 με 

τίτλο: ‘’μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας’’» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 2316/17.02.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας γνωρίζουμε ότι η  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής αδυνατεί να εκπονήσει τη μελέτη 

με τίτλο: «Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» λόγω έλλειψης τεχνικού 

προσωπικού των ειδικοτήτων που απαιτούνται και μη ύπαρξης απαραίτητων προγραμμάτων και 

εξοπλισμού». 

Με το αριθμ. πρωτ: 2398/18.02.2016 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την 
απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006. 

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.2/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται σε 14.147,28 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% ,ήτοι 17.401,15 
ευρώ. 

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ.46/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στον ΚΑ 30-7413.062, έχει προβλεφθεί πίστωση 
ποσού 17.450,00 ευρώ για την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης. Με την υπ’ αριθμ. 67/2016 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης και εκδόθηκε η αριθμ. 519/2016 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

Επιπλέον, με την αριθμ. 45/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 και εντάχθηκε σε αυτό η μελέτη με τίτλο 
«Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δ.Ε. Κερατέας». 

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. 
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Με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε προσφορά από ιδιώτη μελετητή. Στην πρόσκληση του Δήμου για 
κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκε η κα ΑΥΓΗ ΒΑΣΣΗ, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ, με 
έδρα Λυκαβηττού 1Α, στην Αθήνα, με ΑΦΜ 102033590, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με Α.Μ ΤΕΕ 118281, με πτυχίο 
Α’ τάξης για τις κατηγορίες 10 και 16 και προσφορά ποσού 14.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 
17.220,00 ευρώ. 

Η ανωτέρω προσφορά δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής του πτυχίου 
Α’ τάξης για την κατηγορία 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές). 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 
με την απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης. 

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: 2316/17.02.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί αδυναμίας 
εκπόνησης μελέτης 

− Την αρ. πρωτ: 2398/18.02.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την 
απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης, 

− Την υπ’ αριθμ.2/2016 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  
Α. Αναθέτει τη «Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», στην κα ΑΥΓΗ 
ΒΑΣΣΗ, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ΕΜΠ, με έδρα Λυκαβηττού 1Α, Αθήνα, με ΑΦΜ 102033590, 
Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με Α.Μ ΤΕΕ 118281, με πτυχίο Α’ τάξης για τις κατηγορίες 10 και 16, έναντι του ποσού 
των 14.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 17.220,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του ΔΥ/18.04.2016 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών που αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:70/2016   

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 ΔΥ/18.04.2016 

πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά την προμήθεια τροφίμων 
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για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 196/03.02.2016 υποβολή αιτήματος του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ003792834 

− Την υπ’ αριθμ.29/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με θέμα: 
«λήψη απόφασης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των δομών του 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής» 

− Την υπ’ αριθμ.7/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια 
τροφίμων για την κάλυψη των δομών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 
δαπάνης 54.148,40  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

− Την υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού 

− Την υπ’ αριθμ.188/08.04.2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού 

Ακολούθως, γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 18 
Απριλίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής με το αριθμ. πρωτ:6010/25.04.2016 έγγραφό του 
απέστειλε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή το ΔΥ/18.04.2016 Πρακτικό, το οποίο σας θέτω 
υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/21016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.188/2016 

και με αριθμ. πρωτ:4893/08.04.2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια 

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1.  Κατσάρος Θεόδωρος, ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Γεώργας Γεώργιος, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

3. Ντελή Αικατερίνη, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα 

«Χτύπος», στην ημερήσια εφημερίδα «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 

www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ:ΩΡΒΣΩΛ1-5Γ3.  

http://www.lavreotiki.gr/


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 15 από 65 

Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

16PROC004174571. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών από τους 

ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν 

και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι 

προμηθευτές: 

1. Αφοί Μαγγίνα & ΣΙΑ Ο.Ε., γαλακτοκομικά προϊόντα & είδη ζαχαροπλαστικής, με έδρα στα 

Καλύβια, 28ης Οκτωβρίου 41, με ΑΦΜ 999590991, Δ.Ο.Υ Κορωπίου, με προσφορά για τις ομάδες 2 

και 4 (αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς: 5432/18.04.2016) 

2. Ε. Βαμβακούσης & ΥΙΟΙ Ο.Ε, παραδοσιακή αρτοποιία – ζαχαροπλαστική, με έδρα στο Σούνιο,  

61ο km Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, με ΑΦΜ 099098835, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με προσφορά για τις ομάδες 

5 και 10 (αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς: 5456/18.04.2016). 

3. Ειρήνη Τριανταφυλλίδου, Κρεοπωλείο, με έδρα το Λαύριο, Περικλέους & Φλέμινγκ 1, με ΑΦΜ 

125437451, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, η οποία κατέθεσε προσφορά για την ομάδα 6 (αρ. πρωτ. κατάθεσης 

προσφοράς: 5458/18.04.2016).   

4. Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., Νέος Κοσμός Τροφοδοσίες, Κλεμανσώ 26 & Έγγελη. Αθήνα 

11744, ΑΦΜ 999379651, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, με προσφορά για τις  ομάδες  1, 2, 3, 4, 8 & 9 (αρ. πρωτ. 

κατάθεσης προσφοράς: 5460/18.04.2016).    

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών (ώρα 11:00), η Επιτροπή 

δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της διαδικασίας 

επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ και προχώρησε στην 

αποσφράγιση τους. 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: 

1. Η εταιρεία Αφοί Μαγγίνα & ΣΙΑ Ο.Ε., για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό προσκόμισε την 

αριθμ. 140/704836-0 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, ποσού 150,00 ευρώ, ο χρόνος 

ισχύος της οποίας είναι μέχρι την 15 Ιουλίου 2016. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.188/2016 

διακήρυξη Δημάρχου και ειδικότερα στα άρθρα 5 και 9 αυτής, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει 

να έχει ισχύ ένα (1) μηνά μετά από το χρόνο ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες), δηλαδή τουλάχιστον 

μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2016.  

Επίσης, δεν έχει καταθέσει πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία 
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αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.  

Δεν έχει καταθέσει καταστατικό, από το  οποίο να προκύπτουν οι φορείς στους οποίους είναι 

ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην εταιρεία και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα. 

Τέλος, δεν έχει προσκομίσει αποσπάσματα ποινικών μητρώων.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η προσφορά της εταιρείας Αφοί Μαγγίνα & ΣΙΑ Ο.Ε, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αποκλείεται η συμμετοχή της από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση 

οικονομικών προσφορών). 

2. Η εταιρεία Ε. Βαμβακούσης & ΥΙΟΙ Ο.Ε, υπέβαλλε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, 

η προσφορά είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών). 

3. Η κα Ειρήνη Τριανταφυλλίδου υπέβαλλε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, η 

προσφορά είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών). 

4. Η εταιρία Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε. υπέβαλλε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, 

η προσφορά είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών). 

.Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) μπορούν να 

προχωρήσουν οι κατωτέρω συμμετέχοντες: 

1. Ε. Βαμβακούσης & ΥΙΟΙ Ο.Ε, για τις ομάδες 5 & 10 

2. Ειρήνη Τριανταφυλλίδου, για την ομάδα 6 

3. Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., για τις  ομάδες  1, 2, 3, 4, 8 & 9 

Οι προσφορές που κατατέθηκαν έχουν ως ακολούθως: 

Ομάδα Ε. Βαμβακούσης & ΥΙΟΙ 
Ο.Ε 

Ειρήνη Τριανταφυλλίδου Νικόλαος Ποντίκας & Σια 
Ε.Ε. 

1 ----------------------------------- ----------------------------------- 2.090,93 € 

2 ----------------------------------- ----------------------------------- 4.110,12 € 

3 ----------------------------------- ----------------------------------- Δύο τοις εκατό (2%) 

4 ----------------------------------- ----------------------------------- 2.407,66 € 

5 5.029,80 € ----------------------------------- ------------------------------------ 

6 ----------------------------------- Ένα τοις εκατό (1%) ------------------------------------ 

7 ----------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------ 

8 ----------------------------------- ----------------------------------- 4.553,81 € 
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9 ----------------------------------- ----------------------------------- 12.196,75 € 

10 5.443,50 € ----------------------------------- ------------------------------------ 

Για την ομάδα 7 δεν κατατέθηκε καμία οικονομική προσφορά. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, 

3. την υπ’ αριθμ. 7/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

4. την αριθμ.188/2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

6. το γεγονός ότι το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή 

γνωμοδοτεί  
υπέρ της  κατακύρωσης της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, στους κατωτέρω προμηθευτές: 

ΟΜΑΔΑ 1: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 

Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 2.090,93 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 

ΟΜΑΔΑ 2: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 

Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 4.110,12 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 

ΟΜΑΔΑ 3: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη. 

Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, με ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό (2%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. 

.ΟΜΑΔΑ 4: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 

Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 2.407,66 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 

ΟΜΑΔΑ 5: Ε. Βαμβακούσης & ΥΙΟΙ Ο.Ε, παραδοσιακή αρτοποιία – ζαχαροπλαστική, με έδρα στο 

Σούνιο,  61ο km Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, με ΑΦΜ 099098835, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 

5.029,80 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 6: Ειρήνη Τριανταφυλλίδου, Κρεοπωλείο, με έδρα το Λαύριο, Περικλέους & Φλέμινγκ 1, με 

ΑΦΜ 126437451, ΔΟΥ Κορωπίου, με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. 

ΟΜΑΔΑ 7: Για την ομάδα 7 δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 
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ΟΜΑΔΑ 8: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 

Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 4.553,81 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 

ΟΜΑΔΑ 9: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 

Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 12.196,75 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 

ΟΜΑΔΑ 10: Ε. Βαμβακούσης & ΥΙΟΙ Ο.Ε, παραδοσιακή αρτοποιία – ζαχαροπλαστική, με έδρα στο 

Σούνιο,  61ο km Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, με ΑΦΜ 099098835, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 

5.443,50 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται: 

(α) προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. 

(β) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής για λήψη 

απόφασης σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας για την ομάδα 7 (είδη οπωροπωλείου) για την οποία 

δεν κατατέθηκε προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό.  

(γ) με fax στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προς ενημέρωση.» 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 196/03.02.2016 υποβολή αιτήματος του Νομικού Προσώπου ΚΕΦΑΛΟΣ 
Δήμου Λαυρεωτικής,  

− Την υπ’ αριθμ.29/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου,  

− Την υπ’ αριθμ.7/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  

− Την υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ. 188/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− Το ΔΥ/18.04.2016 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών, 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το ΔΥ/18.04.2016 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης 
προσφορών (παραλαβή - έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – άνοιγμα οικονομικών προσφορών) του 
πρόχειρου διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου του έτους 2016 στο Δημοτικό 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 19 από 65 

Κατάστημα Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών 
του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Κατακυρώνει ως Αναδόχους του διαγωνισμού τους κατωτέρω προμηθευτές: 
ΟΜΑΔΑ 1: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 
Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 2.090,93 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 
ΟΜΑΔΑ 2: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 
Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 4.110,12 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 
ΟΜΑΔΑ 3: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 
Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, με ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό (2%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. 
.ΟΜΑΔΑ 4: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 
Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 2.407,66 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 
ΟΜΑΔΑ 5: Ε. Βαμβακούσης & ΥΙΟΙ Ο.Ε, παραδοσιακή αρτοποιία – ζαχαροπλαστική, με έδρα στο 
Σούνιο,  61ο km Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, με ΑΦΜ 099098835, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 
5.029,80 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
ΟΜΑΔΑ 6: Ειρήνη Τριανταφυλλίδου, Κρεοπωλείο, με έδρα το Λαύριο, Περικλέους & Φλέμινγκ 1, με ΑΦΜ 
126437451, ΔΟΥ Κορωπίου, με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. 
ΟΜΑΔΑ 7: Για την ομάδα 7 δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 
ΟΜΑΔΑ 8: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 
Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 4.553,81 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 
ΟΜΑΔΑ 9: Νικόλαος Ποντίκας & Σία Ε.Ε., «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες», Κλεμανσώ 26 & Έγγελη, 
Αθήνα, ΑΦΜ 999379651, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, στο ποσό των 12.196,75 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. 
ΟΜΑΔΑ 10: Ε. Βαμβακούσης & ΥΙΟΙ Ο.Ε, παραδοσιακή αρτοποιία – ζαχαροπλαστική, με έδρα στο 
Σούνιο,  61ο km Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, με ΑΦΜ 099098835, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 
5.443,50 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Γ. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό όσο αφορά την ομάδα 7 (είδη οπωροπωλείου). 
Δ. Την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών οπωροπωλείου με διαπραγμάτευση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη 
μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας για τη στέγαση του Κέντρου ανακύκλωσης 
του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:71/2016   

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 

φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα 

Κερατέας για τη στέγαση του Κέντρου ανακύκλωσης του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ.50/2016 απόφασή του ενέκρινε τη 
μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Ανακύκλωσης στη Δημοτική 
Ενότητας Κερατέα. Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981 
(ΦΕΚ 77/Α) και του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α). 

Η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της πρέπει να καθορίσει τους όρους διακήρυξης της 
δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν για τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

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

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

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, 

− Την υπ’ αριθμ.50/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 
Ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Το προαναφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: 

− να βρίσκεται εντός οικοπέδου επιφανείας μεταξύ 1400 – 1500 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή, 

πλησίον της πόλης της Κερατέας (στο ανατολικό τμήμα αυτής), σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 500 

μ. από την είσοδο της πόλης και να εφάπτεται με την Λεωφόρο Λαυρίου. 

− να έχει συνολικό εμβαδό από 140 έως 150 τ.μ. 

− να είναι ένας ενιαίος χώρος 
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− να είναι σε άριστη κατάσταση, δηλαδή να μην έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην 

τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα και να μην έχει σοβαρές φθορές στα κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή στις 

εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες καθιστούν το κτίριο μη 

λειτουργικό 

− να είναι εύκολα προσβάσιμο 

− να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας  

− να διαθέτει όλες τις παροχές με τα αντίστοιχα δίκτυα παροχής τα οποία να βρίσκονται σε 

κατάσταση πλήρους λειτουργίας 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου.  

Η εγκατάσταση του Δήμου θα γίνει μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δημάρχου. 

Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας 

από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του Δήμου, που θα προέρχεται από 

κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο 

αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται πενταετής, αρχομένη από την παράδοση και παραλαβή που θα 

βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο 

συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 

Η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη, συμφωνούντων αμφοτέρων των 

συμβαλλομένων. 

Ο Δήμος θα μπορεί να λύσει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση πριν από τη λήξη της για τους εξής 

λόγους:  

- Εάν αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο  

- Εάν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν η χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο της 

μίσθωσης  

- Εάν υπάρξει ανάγκη μεταφοράς της στεγασμένης υπηρεσίας του Δήμου σε άλλη περιοχή  

Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) 

ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της 

μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.4 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 270/81 και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής ενώπιον της 
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αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.11/2016 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον κο Δήμαρχο.  

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή προκήρυξη στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, τα όρια, η 

έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς μίσθωση ακίνητο, εκτός από το τίμημα. 

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως: 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται στο 

πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 

7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερόμενων 

ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει 

σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός 

ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές 

ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε 

ενδιαφέρον. 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα 

κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας 

συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον 

εγγυητή. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής 

καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα οποία 

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. 

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Δήμου Λαυρεωτικής, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της 

διακήρυξης, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

− Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη, με 

περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου. 

− Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής 

μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη 

συγκεκριμένη δημοπρασία. 

− Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του. 
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− Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση νομιμοποίησης – τακτοποίησης του ακινήτου με 

βάση τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων. 

− Τοπογραφικό διάγραμμα ή χάρτη ή σκαρίφημα, θεωρημένα από ιδιώτη μηχανικό, στο οποίο θα 

προσδιορίζεται το ακίνητο. 

− Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και ότι έχει λάβει γνώση των  όρων της δημοπρασίας. 

− Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

− Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), εφόσον αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 1 και 2 ΦΕΚ 407/Β΄/09-04-2010 περί «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», ή 

υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει το ανωτέρω πιστοποιητικό για το προς χρήση ακίνητο. 

− Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου και της ΔΕΥΑΤΗΛ από οποιαδήποτε αιτία.  

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της α’ φάσης της 

δημοπρασίας από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για τη 

συμμετοχή τους στη β’ φάση αυτής, προκειμένου να δηλώσουν την οικονομικής τους προσφορά, 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα 

πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αν πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές 

εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. 

της εταιρείας, την οποία θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία η οποία ορίζεται σε 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την 

προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας. Προσφορά που δε συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν που έχει κατακυρωθεί η δημοπρασία μετά την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης και την εγκατάσταση του Δήμου στο ακίνητο. Στους λοιπούς συμμετέχοντες οι 

εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την 

Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Οι προσφορές των μειοδοτών είναι προφορικές και αναγράφονται στα πρακτικά με τη σειρά εκφωνήσεως 

του ονοματεπωνύμου τους. 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 
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Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής 

δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από 

διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του, 

σε ετήσια βάση. 

Το ετήσιο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το Δήμο 

προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία αντιπροσφορά δε γίνεται δεκτή, ενώ τα πρακτικά υπογράφονται 

από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τον τελευταίο μειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να 

τηρήσει τη σύμβαση και την παρούσα διακήρυξη. 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

απόφασης των αρμοδίων οργάνων περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει 

για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, άλλως η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του 

Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και διενεργείται σε βάρος του νέα δημοπρασία για την οποία 

υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά του νέου μεγαλύτερου μισθώματος από αυτό της προηγούμενης 

δημοπρασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα σύμβασης, τελών, δημοσιεύσεων 

(αρχικής και τυχόν επαναληπτικών) χαρτοσήμων, καθώς και κρατήσεις: 

(α) Υπέρ ΤΕΑΔΥ σε ποσοστό 1,5% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52), 

(β) Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή άλλα νόμιμα 

έξοδα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό μέχρι την 01.012019, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 όπως τροποποιήθηκε με τη 

διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014. 

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και εφόσον δεν θα ισχύουν ειδικές διατάξεις που να απαγορεύουν την 

αύξηση των μισθωμάτων που καταβάλουν οι ΟΤΑ, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό ίσο 

με το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση 

με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή 

υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). 
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Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον Δήμο κάθε μήνα, ξεκινώντας από την παράδοση του κτιρίου και 

εντός του τρέχοντα μήνα. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα 

επιβαρύνονται με προσαυξήσεις. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή για την καλή χρήση του μισθίου 

και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή μισθωμάτων ως 

εγγυοδοσία. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόμενος 

μειοδότης ή αν όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου 

καταλληλότητας ακινήτων. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω 

ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή από αρμόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλματος στη 

διενέργεια της δημοπρασίας. 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό ή 

επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα 

της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της αρχικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Ο Δήμαρχος θα δημοσιεύσει περίληψη της παρούσης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της δημοπρασίας σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα  και μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία. 

Επίσης, περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως. 

Η μη άσκηση ή η μη έγκριση άσκηση δικαιώματος του μισθωτή Δήμου που αναγνωρίζεται από το Νόμο 

ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν 

παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

Όποια τυχόν διαφορά αναφύεται από την σύμβαση που θα υπογραφεί, θα λύεται από τα δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
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Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2292 3 20147.  

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

υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Για την παρούσα δημοπρασία και τη μίσθωση θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του 

Ν.3463/06 (άρθρο 194), καθώς και του Ν.3852/10. 

 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«επισκευή – συντήρηση οχημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής» και διάθεση 
των απαιτούμενων πιστώσεων 
Αρ. Απόφ.: 72/2016 

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

ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και 

υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής, διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

− Το Π.Δ. 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 
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νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

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

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

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

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

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

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

− Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08082014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

− Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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

− Το αριθμ. πρωτ: 4846/07.04.2016 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004325375. 

− Την υπ’ αριθμ.47/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & 
μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για τρία (3) έτη». 

− Την υπ’ αριθμ.25/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
1.269.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης. 
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− Την υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για την ανάθεση της εργασίας με ανοικτό 
διεθνή διαγωνισμό. 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά 
στην συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών όλου του κινητού εξοπλισμού  του Δήμου Λαυρεωτικής  
συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών, κάθε είδους οχήματος, ειδικού οχήματος – 
μηχανήματος, βοηθητικού μηχανήματος και υπερκατασκευής όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό   
προϋπολογισμό της αριθμ.25/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Η παροχή υπηρεσιών θα είναι τριετής και θα αφορά στην τακτική προγραμματισμένη συντήρηση και την 
αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που θα παρουσιάσουν τα οχήματα ενώ θα περιλαμβάνονται και τα 
απαιτούμενα ανταλλακτικά τα οποία δεν επιτρέπεται να ξεπεράσουν το 49% του συνολικού ποσού της 
μελέτης, ούτως ώστε η σύμβαση να νοείται ως σύμβαση υπηρεσιών. 
Ο εβδομαδιαίος έλεγχος, ο μηνιαίος έλεγχος,  η  αποκατάσταση των μικρών  βλαβών,  η συντήρηση και 
η  αποκατάσταση βλαβών θα γίνονται στο συνεργείο του παρόχου των υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
έκτακτων βλαβών το όχημα θα μεταφέρεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου στις εγκαταστάσεις 
του προς επισκευή. 
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. 
Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  βάση των όρων της Οικονομικής Επιτροπής με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. Αναλυτικότερα, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν 
ηλεκτρονική τεχνική και οικονομική προσφορά στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις 
τεχνικές απαιτήσεις, θα υποβάλλουν στο σύστημα ηλεκτρονική οικονομική προσφορά αφού πρώτα 
συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στο οποίο θα εισάγουν την προσφερόμενη 
ποσοστιαία έκπτωση επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.  
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

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

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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− Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
των ΟΤΑ», 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2016, 

− Την υπ΄ αριθμ.47/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & 
μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για τρία (3) έτη». 

− Την υπ’ αριθμ.25/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
1.269.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης. 

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

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.25/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.269.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τίτλο: «επισκευή – συντήρηση 
οχημάτων, μηχανημάτων & υπερκατασκευών». 
Β. Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

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

συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 40/52 ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ.2,5 και 6) του Π.Δ.60/2007. 

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.)», και στο ΠΔ60/07. 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 ημερών σε τουλάχιστον 40 

ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 

δημοσίευση, διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ.5 του 

Π.Δ.60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου , από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην 

επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 30 παρ.3 & άρθρο 32 παρ.5 και 6 του Π.Δ. 60/07). 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 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.)». 

 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού: ......................, ......................... (τηλ: +30 

................., fax: +30 ................, e-mail: ............................. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 21, της παρούσης. 

 ΑΡΘΡΟ 2° 
Προϋπολογισμός   
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα 
εννέα Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Η δαπάνη για την εργασία προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων εικοσαριών 

χιλιάδων Ευρώ 423.000,00 €) για κάθε έτος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  

Το ποσό των 176.000,00 € θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6263.001, 20-6263.001,  30-6263.001, 35-6263.001, 

70-6263.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

Οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη προέρχονται από ίδιους πόρους και ανταποδοτικά 

τέλη. 

Επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν 

περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ 

εκτίμηση δαπάνη του συνόλου των ομοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών για κάθε όχημα, πλαίσιο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ή  υπερκατασκευή για κάθε μήνα, για τρία  (3) έτη  και το γενικό σύνολο, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ 9 

του π.δ 28/80.  

Ο Δήμος έχει δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης εάν το επιθυμεί κατά ένα (1) έτος επιπλέον  με την 

σύμφωνη γνώμη του οικονομικού φορέα. 

 ΑΡΘΡΟ 3° 
Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις (συνεργεία ή εργαστήρια) 

επισκευής οχημάτων, ειδικών οχημάτων – μηχανημάτων   ή των μηχανικών μερών τους. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το 

χρόνο κατάθεσης των  προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.  

  Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την 

παρακάτω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

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 (VAT Ιdentification 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 IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 

IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 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 σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 ΑΡΘΡΟ 4° 
Αναθέτουσα αρχή 

4.1 Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (στο εξής ΔΗΜΟΣ) 

4.1.1. Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Κουντουριώτη 1 - Λαύριο 

Τ.Κ. 19500 

Ελλάδα 

Τηλέφωνο:  +30 2292320147 

Φαξ : +30 ..................... 

Δικτυακός Τόπος : http://www.lavreotiki.gr.  Πληροφορίες:  Μαργαρίτη Γαϊτανιώ 

Τηλέφωνο:  +30 2292320147 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  : nitsa@lavrio.gr 

  ΑΡΘΡΟ 5° 
Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :  
α) Η παρούσα διακήρυξη  
β) Οι ειδικοί όροι 
γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές  
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
ε) Το παράρτημα Ι (ενδεικτικά οχήματα προς επισκευή ανά κατηγορία) 
στ) Η προσφορά του διαγωνιζομένου 
ζ) Τα από το διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά. 
Άρθρο 6ο   
Αντικείμενο του διαγωνισμό 
6.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση α) της αποκατάστασης 
έκτακτων βλαβών και β) της προληπτικής συντήρησης όλων των οχημάτων, υπερκατασκευών και 
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μηχανημάτων του Δήμου  οι οποίες θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 

προγραμματισμένες και απρόβλεπτες. 

Οι επισκευές περιλαμβάνουν και τα τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίησή 

τους.   

6.2. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων του προϋπολογισμού της 

μελέτης, και για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτές.   

6.3 Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που 

υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Προσφορές 
1. Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός ποσότητας εργασιών ή υλικών-

ανταλλακτικών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης  (λόγω 

άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών προς επισκευή του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, 

ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης δεν περιλαμβάνει ποσότητες επιμέρους 

εργασιών ή υλικών-ανταλλακτικών, αλλά μόνο κατ’ εκτίμηση τη δαπάνη μηνιαίου κόστους για κάθε 

όχημα , ειδικό μηχάνημα - μηχάνημα ή υπερκατασκευής για το σύνολο  των εργασιών και υλικών-

ανταλλακτικών     

2. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του 

διαγωνισμού δε λαμβάνονται υπόψη. 

3. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, θα είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4. Προσφορές, που  κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή 

συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 

5.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό) κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ή σε περίπτωση παράτασής τους, απορρίπτονται.    

6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης απορρίπτεται. 

8. Δεν απορρίπτεται προσφορά  εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

9. Απορρίπτονται προσφορές εταιριών που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 

10. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον πεντάμηνη. 
11. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δε γίνονται δεκτοί. 
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12. Ο διαγωνιζόμενος με την προσφορά του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνονται αποδεκτές διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή απόκρουση των όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού είτε 

ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφό της. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων από τον 

προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων 

πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίσει η Επιτροπή διαγωνισμού. Οι 

απαντήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν.  
Άρθρο 8° 
Ορισμοί 
8.1 Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν  διαφορετικά, 

τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 

Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Δήμος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,  ο οποίος διακηρύσσει τον 

διαγωνισμό αυτό, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές και ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο 

την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. 

Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Δήμος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Φορέας της προμήθειας :  Δήμος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΉΣ 

Προϊσταμένη Αρχή : Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.  Η Προϊσταμένη Αρχή είναι 

ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογημένα έναντι τυχόν προδικαστικών προσφυγών που 

δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας 

Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού και αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : ……… , υπάλληλος του Δήμου, όπου παρέχει 

σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 

2292320147, fax: .................., e-mail : ………….. 

Έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 

Διακήρυξη: Το παρόν έγγραφο με τα τεύχη του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους 

διαγωνιζόμενους/συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή 

του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και 

κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού: Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών  συλλογικό 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου. 
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Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 

προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου): Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην 

περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία: Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης 

προμήθειας/Υπηρεσίας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 §11α 

ΠΔ60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν υποβληθεί από 

ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την διακήρυξη, για την συμμετοχή 

του στη διαδικασία του Διαγωνισμού. 

Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την 

υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη και στοιχεία. 

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η επιλογή του Αναδόχου για 

την υλοποίηση της  προμήθειας/Υπηρεσίας και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο. 

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την υλοποίηση 

της προμήθειας/Υπηρεσίας, η οποία καταρτίζεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη τις 

σχετικές μελέτες και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Υπεύθυνη Δήλωση: Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει 

ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις 

δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, υπογράφονται ψηφιακά από τους συμμετέχοντες και δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Άρθρο 9° 
Διάθεση Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 
 9.1  Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου 

στη διεύθυνση: www.lavreotiki.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης καθώς και στην διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
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Επιπλέον, αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν 

επικοινωνίας με το Τμήμα προμηθειών στo e-mail: nitsa@lavrio.gr 

Πληροφορίες: Αρμόδια υπάλληλος : Μαργαρίτη Γαϊτανιώ τηλέφωνο επικοινωνίας : 2292320147, φαξ : 

...............,  e-mail : . nitsa@lavrio.gr 

9.2. 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. 

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το 

περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή μέχρι τις …..../……..../2016 και ώρα 15.00.                              

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 

διαστήματος το αργότερο μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των Προσφορών ηλεκτρονικά, δηλαδή μέχρι τις …..../……../2016 στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Άρθρο 10° 
Δημοσίευση της προκήρυξης 
10.1. Η προκήρυξη του διαγωνισμού όπως ορίζεται από το άρθρο 29 του Π.Δ. 60/07, θα αποσταλεί 

προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 32 

του ανωτέρω Π.Δ. η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 

ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 

δημοσίευση, διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ.5 του 

Π.Δ.60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 

πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 

στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 30 παρ.3 & άρθρο 32 παρ.5 και 6 του Π.Δ. 

60/07). 

10.2. Επίσης η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαύγεια, θα δημοσιευθεί στο 

Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες 

οικονομικές εφημερίδες και σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 

του Ν.3548/07. Παράλληλα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  με πρακτικό 

τοιχοκόλλησης, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.lavreotiki.gr 
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10.3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του 

συνόλου των δημοσιεύσεων, που προβλέπονται από το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον προμηθευτή ή προμηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι με τη διαδικασία, με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
11.1. 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’), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 28/1980. 

11.2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

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

11.3. Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει προσφορά για όλες τις κατηγορίες οχημάτων του 

προϋπολογισμού της μελέτης καθώς και για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτές, 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο 12° 
 Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται επι 
ποινή αποκλειμού η εγγύηση συμμετοχής  και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

12.1 . Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) 

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 κατωτέρω : 
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12.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης και την 

παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13.  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.   

12.1.2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα υποβολής της  

προσφοράς τους,  απόφαση, από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη     

δικαστική απόφαση 

 i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης  Μαΐου 

1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28.6.1991, σελ.  77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες 

σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση 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 εκπρόσωποί του. 

12.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 

την  ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
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εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη από τις διατάξεις 

της χώρας εγκατάστασης τους. 

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 ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

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

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

12.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία δηλώνεται ότι : 

- Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης τους και τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

- ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι πέντε (5) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών.  

- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 

και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

- Δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. 

- Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε 

σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα & δραστηριότητα. 

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, και των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

- Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Η  υπεύθυνη  δήλωση υπογράφεται  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν  απαιτείται  θεώρηση 

γνησίου  υπογραφής.  

12.1.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση  του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 

ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 

στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 

στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα 

προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση-κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό 

φορέα – η οποία θα έχει συνταχθεί με ευθύνη του και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί της ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και 

όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με 

την εταιρεία. 

12.1.6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

τους. 

12.1.7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους και θα βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό 

με το αντικείμενο του διαγωνισμού. (Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι πιστοποιούνται ως προς την 

επαγγελματική τους ιδιότητα με ότι προβλέπει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΓ του ΠΔ 60/07). 

12.1.8  Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για το σύνολο των 

επισκευών και συντηρήσεων που απαιτούνται. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί 

συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών θα καταθέσει επίσης αντίγραφο της άδειας 

του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση 

ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.     

 12.1.9. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους . 
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Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

12.1.10. Ρητά ορίζεται ότι ο προσφέρων, μόνος του ή από κοινού με τα συνεργαζόμενα ή συμβαλλόμενα 

μ' αυτόν συνεργεία / Εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης / Αντιπροσώπους οίκων του εξωτερικού 

κλπ θα πρέπει να διαθέτει επίσημη εξουσιοδότηση των εκάστοτε κατασκευαστικών οίκων ή 

αντιπροσώπων πλαισίων και υπερκατασκευών, ειδικών οχημάτων -μηχανημάτων  για όλες τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες που καλύπτονται με την παρούσα 

 Ως απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα εξής: 

Α)  Να υποβληθεί κατάλογος των κυριοτέρων συμβάσεων εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την 

προηγούμενη τριετία, συνοδευόμενος από αντίγραφα των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή των 

βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών.  Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, 

με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι 

ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του 

οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η μερική κάλυψη 

της απαίτησης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 

Β) Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει.  

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει  κινητό συνεργείο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων του Δήμου εκτός 

συνεργείου και σε οποιαδήποτε απόσταση για πλήρη αποκατάσταση των βλαβών. Το συνεργείο θα 

μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου σε όλο το 24ωρο,σε οποιοδήποτε σημείο  και 

οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας Θα δοθεί κινητό τηλέφωνο που θα απαντά σε όλο το 24ωρο και 

οποιαδήποτε μέρα.  

Δ) Κατάσταση με όλα τα συνεργαζόμενα συνεργεία στην οποία θα φαίνεται για  ποιους τύπους πλαισίων 

και υπερκατασκευών, ειδικών οχημάτων - μηχανημάτων , οχημάτων και για ποιες εργασίες θα παρέχουν 

τις υπηρεσίας τους στον προσφέροντα  

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη   από τα συνεργαζόμενα  συνεργεία ότι σε περίπτωση ανάθεσης της 

εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. 
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ΣΤ) Ρητά  ορίζεται  ότι  ο  προσφέρων,  μόνος  του  ή  από  κοινού  με  τα  συνεργαζόμενα   ή 

συμβαλλόμενα μ'  αυτόν συνεργεία  /Εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης / Αντιπροσώπους οίκων 

του εξωτερικού κλπ θα πρέπει να διαθέτει  επίσημη  εξουσιοδότηση  των  εκάστοτε  κατασκευαστικών 

οίκων ή αντιπροσώπων  πλαισίων   και   υπερκατασκευών   για  όλες  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  που 

καλύπτονται  με την παρούσα. 

Ζ) Άδεια λειτουργίας συνεργαζόμενων συνεργείων 

12.1.11. Ως απόδειξη για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του, ο κάθε διαγωνιζόμενος 

οφείλει να υποβάλει τα εξής: 

(i) Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, στην 

περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων  που 

προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) 

διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσημα 

έγγραφα. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα 

λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, 

ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

(ii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί του συνολικού ύψους 

του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που αφορά ειδικότερα το αντικείμενο του διαγωνισμού, κατά τις 

τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή 

ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης 

τριετίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά  το διάστημα 

αυτό. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω 

έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της, υπογεγραμμένα δεόντως. Στην περίπτωση αυτή 

επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται 

συνολικά. 

Το επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση προκειμένου να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε  κύκλο εργασιών (για εργασίες παρόμοιες 

με το αντικείμενο του διαγωνισμού) για το ανωτέρω διάστημα, ύψους τουλάχιστον ίσου με  του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  . Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 43 από 65 

όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων του ως άνω μέσου ετήσιου 

κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση. 

 12.1.12 Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη συνεργείου του προσφέροντα  και των τυχόν 

συνεργαζόμενων συνεργείων  το οποίο να βρίσκεται εντός Αττικής. 

 Επί πρόσθετα θα πρέπει να καταθέσουν: 

α) Συνεταιρισμοί : Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

β)  Ενώσεις προμηθευτών 

1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή    που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

2.Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και 

επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική 

δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. 

3.Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 Επιπλέον τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν:  

1.Συστατική πράξη, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται 

οι νόμιμοι εκπρόσωποι (για κάθε μορφή εταιρείας) 

2.Οι Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν και πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συμμετοχή 

της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και ο εκπρόσωπός τους στο διαγωνισμό. 

Επισημαίνονται τα εξής: 

1.Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε  ηλεκτρονικό διαγωνισμό και μέχρι 

τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στην περ. β 

της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, στις διατάξεις της κατά περίπτωση κείμενης 

νομοθεσίας κατά το μέρος που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, στις 

διατάξεις του άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα Διακήρυξη. 

2.Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Η ημερομηνία   ψηφιακής   
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υπογραφής   τω ν   υπευθύνων  δηλώσεων   πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να ταυτίζεται με την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.  

 3.Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 

προσφορά» υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση α πό αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων  ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή, πλην των ΦΕΚ . Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν 

στο Πρωτόκολλο του Δήμου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας (με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

4.Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της προσφοράς εκάστου 

Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του. 

5.Η Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από  την Αναθέτουσα Αρχή 

του Διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις 

επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση. 

6.Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους σημαίνονται από αυτούς με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

7.Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δημόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 

ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 

εγκατάστασης του Υποψηφίου. Στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι προαναφερόμενες νομικές καταστάσεις. 

8.Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

12.2.Τεχνική προσφορά 
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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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

12.2.1 Ο  (υπό)φάκελος   της   τεχνικής   προσφοράς   θα   περιλαμβάνει   υποχρεωτικά   και   με ποινή 
αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία: 

1) Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους τομείς 

δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

2) Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενου υπηρεσιών σε σχέση 

με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

3) Τεχνική έκθεση-τεχνική περιγραφή από την οποία προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι συμμορφώνονται 

με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλουν οι κατασκευαστές των οχημάτων και ότι η 

προσφορά τους είναι σύμφωνη με τους κανόνες της σχετικής Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, των 

επίσημων κρατικών φορέων και τους όρους της διακήρυξης. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία οι 

προσφέροντες αναφέρουν την επιχειρηματική μονάδα (συνεργείο) στην οποία θα παρέχουν τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι ο χρόνος εγγύησης 

καλής λειτουργίας  θα είναι κατ' ελάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την προσωρινή παραλαβή των 

εργασιών. Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη αυτής που 

ζητείται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι τα υλικά και 

ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα αυτών 

κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002  ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης ποιότητας 

(όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). 
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7) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών είτε οι εργασίες εκτελούνται απευθείας στην επιχείρησή του είτε σε επιχείρηση  

που επικαλείται τη δάνεια εμπειρία της. 

Συγκεκριμένα:  

Α) Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 για όλες τις απαραίτητες  

εργασίες συντήρησης και επισκευής.  

Β) Ένας (1) υπεύθυνος εξασφάλισης ποιότητας   

8) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την 

εξασφάλιση της ποιότητας καθώς και του εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησής του. Να 

περιγραφεί ο τεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο πάροχος υπηρεσιών, ακόμη κι αν δεν 

ανήκει στην επιχείρησή του.  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 

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

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά 

έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν 

προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από 

δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014). 

Δάνεια Εμπειρία Τεχνοοικονομικής Επάρκειας  

 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με το  ΠΔ 60/2007, επικαλείται τη δυνατότητα 

τρίτου/τρίτων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, σχετικά με την 

εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας,  

επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη και μελέτη, οφείλει 

να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω μέσα του τρίτου φορέα και αφετέρου ότι τα 

εν λόγω μέσα καλύπτουν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και Μελέτης του 

διαγωνισμού. Δηλαδή ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι ο τρίτος φορέας θα του διαθέσει τα 

απαραίτητα μέσα, αν αυτός (ο προσφέρων) αναδειχθεί ανάδοχος, για όλη την καλυπτόμενη από τη 

Σύμβαση χρονική περίοδο, ήτοι για το διάστημα με έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης και λήξη 

το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας την οποία προτείνει στην τεχνική του προσφορά ο 

διαγωνιζόμενος. 

Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να κατατεθεί ως τεκμηρίωση : 
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(i) Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του τρίτου φορέα η οποία θα 

απευθύνεται στον Δήμο και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή του 

προσφέροντος, για όλο το ως άνω οριζόμενο διάστημα, τους πόρους και μέσα που είναι αναγκαία για 

την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα πλήρη στοιχεία του φορέα και του 

διαγωνιζόμενου, τον αριθμό της διακήρυξης, τα είδη, τα μέσα, τους πόρους και το προσωπικό που θα 

τεθούν στην διάθεση του προσφέροντος. 

(ii) Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα η οποία θα 

απευθύνεται στην υπηρεσία. και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων πρόκειται όντως να κάνει 

χρήση των οποιασδήποτε φύσεως μέσων που επικαλείται κατά το ως άνω οριζόμενο διάστημα 

(iii) Επικυρωμένη άδεια λειτουργίας του φορέα αυτού αλλά και πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο 

οικείο επιμελητήριο. 

(iv) Σχετική σύμβαση μεταξύ του προσφέροντα και του τρίτου φορέα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή, 

στην φάση ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μία ένωση/κοινοπραξία που υποβάλλει προσφορά μπορεί να στηρίζεται στις 

δυνατότητες των μετεχόντων στην ένωση/κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

Άρθρο 13° 
 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα. 

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. 

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 η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

Μαζί με την Οικονομική Προσφορά, υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 

και προσκομίζεται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, για κάθε Προσφερόμενο Είδος ξεχωριστά, με βάση το 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, της παρούσας. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του 

πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της μελέτης.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση , η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η προσφερόμενη έκπτωση δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.  

 Επισημαίνεται ότι :  

• Η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα αναφέρει το κοινό ποσοστό έκπτωσης (αριθμητικώς και 

ολογράφως) σε ακέραιες μονάδες για όλες τις κατηγορίες οχημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

Μελέτης. 

• 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. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου υποβολής 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την υποβολή της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον 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. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Κάθε συμμετέχων, προκειμένου να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 

και τις τεχνικές ή / και επαγγελματικές του ικανότητες στην εκτέλεση παρόμοιων έργων, μπορεί να 

στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους 

δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξει ότι 

όντως βρίσκονται στη διάθεσή του τα μέσα των εν λόγω φορέων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό την ανωτέρω έννοια, συμμετέχων που δεν πληροί αφ’ εαυτού τις ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις, 

μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία άλλων φορέων, επί ποινή αποκλεισμού, ως 

κατωτέρω: 
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(i) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα αυτού, η οποία θα 

απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο συμμετέχων 

καταστεί ανάδοχος, ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή του, για όλη την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική 

περίοδο, τους πόρους και τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: 

• την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του φορέα, 

• την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα 

• τον αριθμό της διακήρυξης 

• το είδος και την έκταση των πόρων και μέσων που θα τεθούν στη διάθεση του συμμετέχοντα για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

(ii) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα η οποία θα 

απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά πρόκειται 

όντως να κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσης μέσων που επικαλείται κατά την καλυπτόμενη από τη 

σύμβαση χρονική περίοδο. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. 

 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική ή θεώρηση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των 

ανωτέρω, προκειμένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι του άρθρου 45, παρ. 

2 και άρθρου 46, παρ. 3 του ΠΔ 60/2007. 

Άρθρο 14°  
 Χρόνος ισχύος προσφορών 
14.1. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους  επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά 

αλλαγή, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

του ως άνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.2.Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν 

προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα 

προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις 
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Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόμενους 

που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό 

διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε 

περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και 

ειδικότερα: 

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

Άρθρο 15° 
 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
15.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε 

άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Τα έγγραφα της Σύμβασης/των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να 

απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός 

Ελλάδας γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων [:νομίμως 

επικυρωμένων είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντα, είτε με την επίθεση της 

σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84)] 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26-03-2014. Τα ως άνω έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

 Κατ' εξ αίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια-τεχνικά φυλλάδια (prospectus) μπορεί να είναι στην ελληνική 

ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 

τους προσφέροντες την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση 

της προσφοράς. 

15.2. Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου 

συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο 

του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που 

απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών του/τους με  την 

Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον ανάδοχο. 

 Άρθρο 16° 
  Δικαιούμενοι συμμετοχής 
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16.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις κατασκευαστών ή προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  

γ) συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή προμηθευτών 

16.2 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου  (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην 

Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης 

(GATT), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ60/2007 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και η οποία 

συμφωνία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύμβαση 

καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 

συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να 

είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή 

του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά 

την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. 

16.3 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων, οι 

οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

• Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 

• Οι Διαγωνιζόμενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από 

Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια 

διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από 

εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

• Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών τους 

(εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις 

των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής 

της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση/κοινοπραξία. 

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 

τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή 

της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών 

διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 

σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. 
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• Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση 

υποχρεούται να συστήσει την Κοινοπραξία με συμβολαιογραφική πράξη σε διάστημα δέκα (10) 

ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί 

σε αυτό το σχήμα η σύμβαση. 

• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

• Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας 

κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό 

τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο 

περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της 

Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 17° 
 Αποκλεισμός υποψηφίων 
17.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση (άρθρο 43 ΠΔ 60/2007), ο υποψήφιος 

ή προσφέρων όταν: 

       Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην        

αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμ- φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συ- στήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε 
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από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε 

με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική 

κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να 

λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων 

ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα 

εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των 

αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 

όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε 

προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του 

προσφέροντος. 

1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

2. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

3. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική διαγωγή του. 

4. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε 

με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του 

ελληνικού δικαίου. 

6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

7. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

17.2 Επίσης, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
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17.3 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για 

καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και 

για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό. 

Άρθρο 18°  
 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 18.1 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%  επί του συνολικού προϋπολογισμού της 

μελέτης  χωρίς Φ.Π.Α.  Οι  εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο και σε περίπτωση 

διαγωνιζόμενης ενώσεως ή κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους. 

18.2. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή ή προμηθευτές, στον οποίο 

κατακυρώθηκε η προμήθεια ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτελέσεως 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  

Τέλος , η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόμενους που έχει απορριφθεί η 

προσφορά τους εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης αυτών ή παραίτησης από αυτά. 

18.3. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Άρθρο 19°  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
19.1. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

19.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

19.3 Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την οριστική 
Άρθρο 20° 
Εγγύηση καλής λειτουργίας  
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των εργασιών  ή των 

ανταλλακτικών και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.  

Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών η οποία γίνεται από την αρμόδια τριμελή 

Επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 28/80 Π.Δ. «περί εκτελέσεως 

έργων και προμηθειών ΟΤΑ» η οποία και υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και 

εξέταση αυτών όπως ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι 
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ιδιότητες προσφερομένων εργασιών καθώς και τυχόν επελθούσες φθορές, ζημίες, κλπ. λόγω 

πλημμελούς εργασίας. 

Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των εκτελεσμένων εργασιών ορίζονται κατ' ελάχιστον οι δώδεκα 

(12)  μήνες από την παραλαβή. 

Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη 

οποιαδήποτε βλάβη παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται 

σε ευθύνη του. 

Επίσης, η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή οχήματος ή μηχανικού μέρους που 

καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά-ανταλλακτικά είναι άριστης ποιότητας (όχι 

διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των 

κατασκευαστών των οχημάτων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι 

αυτοί και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος.  

Όταν διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου, κάθε υλικό-ανταλλακτικό που χρησιμοποίησε μέσα σε 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο των ακατάλληλων υλικών-ανταλλακτικών για την επανόρθωση της 

ελαττωματικής επισκευής των οχημάτων, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού-ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της 

Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί πρόστιμο το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση 

προς τον Δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται 

έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού-ανταλλακτικού ή τη μη σωστή 

επισκευή του οχήματος, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.      
ΑΡΘΡΟ 21ο 

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 56 από 65 

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 - 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 

λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα 

του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων),   αναβάλλεται για την ίδια 

ώρα  τρεις  ημέρες  μετά  από  την  αρχική  ημερομηνία αποσφράγισης.  Αν  η  ημέρα  αυτή  είναι 

αργία,  ο Διαγωνισμός  αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην 

περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω 

διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπό-φακέλων 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. 
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Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών 

και οικονομικών  προσφορών),  η  επιτροπή  αξιολόγησης  διαγωνισμού  θα  συντάξει  σχετικό  

πρακτικό  με  βάση τις  ηλεκτρονικές οικονομικές και τεχνικές προσφορές των υποψηφίων και θα 

τις κατατάξει σε Συγκριτικό Πίνακα. 

Ανάδοχος για κάθε κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού αναδεικνύεται ο συμμετέχων που 

πρόσφερε τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις 

τιμές του πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της μελέτης μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς. Εάν τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης είναι 

υπερβολικά υψηλά σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει 

τις προσφορές, ζητά γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει 

σκόπιμες. 

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν :  

α. τον οικονομικό χαρακτήρα της εκτέλεσης των εργασιών 

β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 

για την εκτέλεση των εργασιών 

γ. την πρωτοτυπία στην εκτέλεση των εργασιών 

δ. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν 

στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 

ε. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.     

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή (μεγάλο 

ποσοστό έκπτωσης) λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί 

να απορρίπτεται αποκλειστικά γι’ αυτόν το λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από 

διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας 

την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν 

η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σχετικά. 

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος, τα 

έξοδα της τριμελούς επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, βαρύνουν τον 

προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των 

οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. 

Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του 

υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται (άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007).   

Επισημαίνεται ότι: 

• Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται 
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μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους 

λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Το ως άνω πρακτικό μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στην οικονομική 

Επιτροπή προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους Υποψηφίους. 

Άρ θρο 23°  
 Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 

23.1 Στον προμηθευτή ή προμηθευτές στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση της κατακύρωσης, μετά την έγκριση της Απόφασης κατακύρωσης από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται στον επιλεχθέντα ανάδοχο αφού 

τηρηθούν τα χρονικά όρια που επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3886/10 (προθεσμία για 

άσκηση προδικαστικής προσφυγής) σε σχέση με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. 

23.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

23.3 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή ή προμηθευτές   η ανακοίνωση απευθύνεται 

στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό 

Άρθρο 24ο  

Σύμβαση 
1. Ο ανάδοχος της εκτέλεσης των εργασιών, μετά και την έγκριση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας, είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.20/80, Αρ.26 να 

προσέλθει μέσα σε διάστημα όχι μικρότερο των πέντε και όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών 

προσκομίζοντας την σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης  

η οποία θεωρείται συμφωνία πλαίσιο σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 παρ. 5 του ΠΔ 60/2007 

της οποίας η διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) έτη  από της υπογραφής της (Πράξη 28/2014 του 

κλιμάκιου Ζ’ του Ελεγκτικού Συνέδριου)  Ο Δήμος έχει δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης 
εάν το επιθυμεί κατά ένα (1) έτος επιπλέον  με την σύμφωνη γνώμη του οικονομικού φορέα. 

2. Σύμφωνα με την ως άνω συμφωνία πλαίσιο θα πρέπει για κάθε όχημα και μήνα ισχύος της 

συμφωνίας πλαισίου να συναφθούν επιμέρους ξεχωριστές συμβάσεις  με αντικείμενο την παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συντήρησης η και επισκευής για κάθε συγκεκριμένο όχημα ή ομάδα 

οχημάτων για τον αντίστοιχο μήνα με μέγιστο τίμημα την προϋπολογισθείσα μηνιαία 

αποζημίωση. 

3. Για την υπογραφή της εκάστοτε  μηνιαίας σύμβασης θα πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες της 

οικ. 3373/390/20.3.1975 υπουργικής απόφασης, ήτοι κατόπιν έκδοσης από το γραφείο κίνησης 

του Δήμου  «Δελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως  και επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει 
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αναλυτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος, 

έκδοσης στη  συνεχεία από το δημοτικό συνεργείο, στο οποίο θα εισάγεται κατ’ αρχήν το όχημα, 

«δελτίου τεχνικής επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου» που θα αναγράφει τις βλάβες και θα 

προσδιορίζει τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής του, εν συνέχεια δε και  

αιτιολογημένης βεβαίωσης του δημοτικού συνεργείου ότι αυτό αδυνατεί να εκτελέσει τις 

συγκεκριμένες εργασίες και ότι πρέπει να ανατεθούν στον ανάδοχο της συμφωνίας πλαισίου. 

4. Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση η οποία καταρτίζεται από το Τμήμα Προκηρύξεων και 

Δημοπρασιών του Δήμου, η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται 

μαζί με το φάκελο του διαγωνισμού για έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010.  

5. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν 

και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

6. Η σύμβαση υπογράφεται και δημοσιεύεται εντός σαράντα οχτώ (48) ημερών από την 

πρωτοκόλλησή της στην Επίσημη Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Ο  Δήμος  μπορεί να συνάψει δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

χωρίς να απαιτείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α. ύστερα από την ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία εάν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία 

από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, 

εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι 

διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της. 

β. όταν αφορούν συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς 

κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων 

περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών, όπως περιγράφεται στην αρχική 

σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις 

εργασίες αυτές εφόσον οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική 

άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα 

για τον Δήμο είτε μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως 

είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτόμενων 

συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της 

αρχικής σύμβασης. 

γ. όταν έχουν ως αντικείμενο νέες εργασίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων εργασιών 

που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από το Δήμο , υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτές οι εργασίες είναι σύμφωνες με μία βασική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο 

αρχικής σύμβασης και η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία.       
 ΑΡΘΡΟ 25° 
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Δικαίωμα προαίρεσης 

Ο Δήμος δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή απόφαση του για ποσότητες εργασιών 

πέραν των συμφωνημένων στη σύμβαση με την έννοια της χρονικής παράτασής της σύμβασης και για 

ποσό που δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

Η παράταση της σύμβασης γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  (άρθρο 41 του Π.Δ. 28/80) και 

για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του 

διαγωνισμού.  

Το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος ισχύει και δεσμεύει αυτόν για όλη το χρόνο της 

σύμβασης καθώς και για το διάστημα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από τον Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 26° 
Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης - Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η παραλαβή των εργασιών επισκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου  θα γίνεται 

τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες του Δήμου από αρμόδια τριμελή επιτροπή του 

Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 28/80 Π.Δ. «περί εκτελέσεως έργων και 

προμηθειών Ο.Τ.Α.». 

Τα οχήματα μηχανήματα θα παραδίνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο Γραφείο Διαχείρισης 

και Κίνησης Οχημάτων, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε βάρος. Τα 

χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται τοποθετημένα στο επισκευασμένο όχημα και όχι στις 

αποθήκες του Δήμου. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας 

εργασιών. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του προϋπολογισμού 

μελέτης, ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών επισκευής των 

οχημάτων-μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει επισκευασμένα μέσα σε 

επτά (7) ημέρες εκτός ειδικών περιπτώσεων που θα ισχύει από κοινού συμφωνία κατά περίπτωση. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο πέραν της ορισθείσης προθεσμίας των επτά (7) 

ημερών ή της από κοινής συμφωνίας ως ανωτέρω, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να 

πληρώσει στον Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2/οο) στο συνολικό προϋπολογισμό 

της κατηγορίας που ανήκει η επισκευή για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης. 

Εκτός από την ανωτέρω περίπτωση, η ποινική ρήτρα επιβάλλεται μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και στις περιπτώσεις που δεν καλύπτεται η απαίτηση της διαθεσιμότητας του 80% 

τουλάχιστον των οχημάτων ή έχει υπάρξει καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα επισκευής ή άρνηση 

παροχής υπηρεσιών και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης του αναδόχου. 

 Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος 
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υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

υπηρεσίας εντός εύλογου χρόνου, που καθορίζεται κάθε φορά από την έκταση της βλάβης και είναι 

αποδεκτός από την υπηρεσία.    

Άρ θρο 27° 
Προδικαστικές Προσφυγές 

28.1  Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 

προμηθειών διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/10, δεδομένου ότι η σύμβαση εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του ΠΔ60/2007 ή στις διατάξεις , με τις οποίες η εν λόγω οδηγία μεταφέρεται 

στην εσωτερική έννομη τάξη. 

28.2   Κάθε Προσφέρων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚΑ΄173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 

2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε πλήρη 

γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει προσφυγή 

κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή 

υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της 

προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται  η απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής. 

28.3 Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς στην Υπηρεσία 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 ), μέσω 

του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

28.4 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. 

28.5 Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι 

αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους προσφέροντες 

που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια. 

28.6 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Ν. 3886/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 28ο 
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών 
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα συμφέροντα του, ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη 

περίπτωση θα δύνανται 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. 
Άρθρο 29° 
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, εφαρμοζόμενων 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. 4155/2013. 

ΑΡΘΡΟ 30° 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών δύναται να χορηγηθεί μετά από υποβολή αίτησης του 

αναδόχου πλήρως αιτιολογημένης, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 41 παρ.7 του Π.Δ. 

28/80). 
ΑΡΘΡΟ 31° 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η εργασίες στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί 

εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 

3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν.Δ. 2396/1953, της υπ’αριθμ.3373/390/20.3.1975 απόφασης του 

Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και της υπ’αριθμ.4993/745/1975 τροποποιητική αυτής και του 

Ν.3886/2010. 
ΑΡΘΡΟ 32° 
Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της/των σύμβασης/συμβάσεων, επιλύονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).   
ΑΡΘΡΟ 33ο 
Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου αφορά σε κατ' αποκοπή μηνιαίο οικονομικό αντίτιμο, όπως αυτό θα 

προσδιορίζεται στην Σύμβαση Πλαίσιο και της εκάστοτε  μηνιαίας σύμβασης για κάθε όχημα ή ομάδα 

οχημάτων. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε μηδενική αναθεώρηση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 

σχετικής σύμβασης. 
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Για την ανάθεση κάθε μηνιαία συμφωνία πλαίσιο  θα τηρείται η διαδικασία της Υ.Α. 3373/390/20.3.1975 

, ήτοι κατόπιν έκδοσης από το γραφείο κίνησης του Δήμου  «Δελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως  και 

επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει αναλυτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης 

και επισκευής του οχήματος, έκδοσης στη  συνεχεία από το δημοτικό συνεργείο, στο οποίο θα εισάγεται 

κατ’ αρχήν το όχημα, «δελτίου τεχνικής επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου» που θα αναγράφει τις 

βλάβες και θα προσδιορίζει τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής του, εν συνέχεια δε 

και  αιτιολογημένης βεβαίωσης του δημοτικού συνεργείου ότι αυτό αδυνατεί να εκτελέσει τις 

συγκεκριμένες εργασίες και ότι πρέπει να ανατεθούν στον ανάδοχο της συμφωνίας πλαισίου. Η ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων, γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του 

Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 28/80 Π.Δ. «περί εκτελέσεως έργων και 

προμηθειών Ο.Τ.Α.», του άρθρου 26 του ν.4024/2011 και του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων η οποία και 

θα είναι αρμόδια τόσο για τον καθορισμό της αξίας όσο και για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική 

επιμέτρηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής. 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.Ζ΄ 

(Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 

(Συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν.4152/2013 

(ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/9-5-2013). 

Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών, ο ανάδοχος δικαιούται νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να 

απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει 

λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.  
ΑΡΘΡΟ 34ο 
Δαπάνες που επιβαρύνουν τον ανάδοχο 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και με  κάθε τυχόν 

νόμιμη κράτηση. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή ή 

προμηθευτές (γνωμοδότηση Δ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- 

Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄). 

Δεν είναι δυνατή η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του αναδόχου για επιπλέον καταβολή 

αποζημίωσης σ’αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν δαπάνες που έχουν 

αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν με σχετική νομοθεσία και δεν αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
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Δ. Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω: 
ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ σε ευρώ 
10-6263.001 32.647,00 
20-6263.001 120.832,87 
30-6263.001 10.770,00 
35-6263.001 10.500,00 
70-6263.001 24.550,49 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για τον 
εορτασμό της τοπικής εορτής της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΚΑΡΙΚΑ στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας  
Αρ. Απόφ.:73/2016   

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 1ο θέμα 
εκτός ημερήσιας διάταξης περί «αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για τον εορτασμό 

της τοπικής εορτής της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΚΑΡΙΚΑ στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας».  
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 και λόγω του ότι η γιορτή είναι στις 6 Μαΐου 2016, 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 τω μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ», με την από 

25.04.2016 επιστολή της, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό 6520/2016, εξέφρασε την 
πρόθεση της να αναλάβει το κόστος για τη διεξαγωγή της πανηγύρεως Ι.Ν. Παναγίας Γκαρικά στη 
Δημοτική Ενότητα Κερατέας, στις 6 Μαΐου 2016. Σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή, το ποσό θα 
κυμανθεί περίπου στις 20.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί απευθείας στο λογαριασμό των επιχειρήσεων 
με τις οποίες ο Δήμος θα συνεργαστεί για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 
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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, την αριθμ. πρωτ: 6520/2016 επιστολή της εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» 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 ποσού, το ποσό υπολογίζεται σε περίπου 20.000,00 ευρώ, από την Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ», για τον εορτασμό της τοπικής εορτής της 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΚΑΡΙΚΑ στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, στις 6 Μαΐου 2016. Το ανωτέρω ποσό θα 
καταβληθεί απευθείας στο λογαριασμό των επιχειρήσεων με τις οποίες ο Δήμος θα συνεργαστεί για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 
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 
 
 Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
 
 Λάμπρος Μπουκουβάλας 
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