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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 5 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 28 Ιουνίου 2016  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 28 Ιουνίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 18:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 24.06.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός,  
Παναγιώτης Τσίκλος, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 
Απόντα μέλη  : 1 
Ηλίας Στουραΐτης 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 96/2016 

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/28.06.2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/28.06.2016 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 ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 35-6693.002 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00 € 1.030,00 € 578 

2 35-6262.003 Προμήθεια φυτών 24.600,00 € 2.305,00 € 579 

3 30-7413.028 
Μελέτη κτηματογράφηση - πολεοδόμηση 
πράξη εφαρμογής Β κατοικίας Πανόραμα, 
Αγία Μαρίνα, Τουρκολίμανο Κερατέας 

50.000,00 € 50.000,00 € 582 

4 30-6261.002 Επισκευή αθλητικού δαπέδου Κλειστού 
Γυμναστηρίου Κερατέας 15.000,00 € 3.850,00 € 581 

5 30-6261.001 Τοποθέτηση μοκετών & αποκατάσταση 
ζημιών σε χώρους συνάθροισης κοινού 15.000,00 € 4.750,00 € 580 

6 00-6736.007 

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου 
Λαυρεωτικής και Εταιρεία Αξιοποιήσεως & 
Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΕΜΠ για την 
εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: 
«τεχνική βοήθεια στο Δήμο Λαυρεωτικής για 
την προώθηση καινοτόμων προτάσεων σε 
θέματα τοπικής ανάπτυξης» 

95.000,00 € 55.000,00 € 583 

7 15-6693.002 
 

Προμήθεια ζωοτροφών (ΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ 
ΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α. 24%) 4.000,00 € 35,46 € 584 

     ΣΥΝΟΛΟ   116.970,46   

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την 
επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 
του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 97/2016 

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 «συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας 

«οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

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

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η 
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συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της 

θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ 

όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η 

κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να 
ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως». 

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

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση στις 22 Ιουνίου 2016 για την ανάδειξη 
των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή για τη διενέργεια 
του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «οργάνωση και 
λειτουργία Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής».   

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 10196/24.06.2016 διαβιβαστικό της 
απέστειλε το από 22.06.2016 πρακτικό κλήρωσης προκειμένου να γίνει η έγκρισή του από την 
Οικονομική Επιτροπή και η συγκρότηση της Επιτροπής. 

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

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

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

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

−  Την αριθμ. πρωτ: 9619/17.06.2016 ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης 

−  Το με ημερομηνία 22.06.2016 πρακτικό κλήρωσης  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α. Εγκρίνει το από 22.06.2016 πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «οργάνωση και λειτουργία Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 
Δήμου Λαυρεωτικής», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 
Β. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής: 

Τακτικά μέλη 
1. Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Πρόεδρος  
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2. Σοφρώνης Δημήτριος, ΔΕ1 Διοικητικού 
3. Γκιώνης Θεόδωρος, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 

Αναπληρωματικά μέλη 
1. Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού 
2. Μακρή Μαρία, ΔΕ Γραμματέων 
3. Αντωνίου Ζωή, ΔΕ1 Διοικητικού 

Έργο της Επιτροπής θα είναι η διενέργεια του διαγωνισμού, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η 
αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν με το σκεπτικό ότι τη λειτουργία της Κατασκήνωσης πρέπει να την αναλάβει ο Δήμος και 
όχι κάποιος ιδιώτης.   
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.12/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά «ασφάλιση οχημάτων και 
μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 98/2016 

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 της υπ’ αριθμ.12/2016 

μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού που αφορά ‘’ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 περί «εκτέλεσης έργων και προμηθειών των ΟΤΑ». 

− Τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την 
παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 

− τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’), περί «δημόσιου λογιστικού. Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

− την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 του Ν.2362/1995. 

− Τις διατάξεις του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/86) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.489/76 
περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε από το Ν.1569/85 (ΦΕΚ 183/Α/85). 

− Τις διατάξεις του Ν.2496/97 (ΦΕΚ 87/Α/97) «ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση & άλλες διατάξεις». 

− Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (ΦΕΚ 100/Α/14.05.07) «τροποποίηση του ΠΔ 237/86». 

− Τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 
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− Την υπ’ αριθμ.6/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση των 
πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253 και 70-6253 του 
προϋπολογισμού  δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 για τα ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων. 

− Το ΔΥ/22.06.2016 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου με θέμα: «ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής». 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 10199/24.06.2016 πρωτογενές αίτημα του Γραφείο Προμηθειών, το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004653880. 

− Την υπ’ αριθμ.12/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 
δαπάνης 36.500,00 ευρώ. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος πρέπει να 
προβεί στην υποχρεωτική κάλυψη – ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Η χρονική 
διάρκεια της ασφάλισης για κάθε ασφαλιζόμενο όχημα ορίζεται σε ένα (1) έτος, με ημερομηνία έναρξης: 
1 Αυγούστου 2016 και ημερομηνία λήξης: 31 Ιουλίου 2017. 

Ο ανάδοχος εκτός των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων που αναγράφονται στην 
αριθμ.12/2016 μελέτη της Υπηρεσίας, έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε 
κυκλοφορία ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 Η ασφάλιση των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του Ν.3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης 
μεταφορικών μέσων. 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3731/2008 

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.28/80 

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 

− Το ΔΥ/22.06.2016 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 10199/24.06.2016 πρωτογενές αίτημα του Γραφείο Προμηθειών 

− Την υπ’ αριθμ.12/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

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

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.12/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 
δαπάνης 36.500,00 ευρώ, με τίτλο: «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 
Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1 - Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …………… του έτους 2016, ημέρα …………, ενώπιον της  Επιτροπής 

που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου, με ώρα έναρξης στις …… και ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών στις ….. 

ΑΡΘΡΟ  2 -Τεύχη δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) η παρούσα διακήρυξη 

β) οι γενικοί όροι ασφάλισης 

γ) η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 12/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ  3 -Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (τηλ. 22923 20147, fax: 2292 0 69130, e-mail: nitsa@lavrio.gr).  

Αντίγραφο της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, 

έπειτα από αίτημα που υποβάλλουν στην ανωτέρω υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ  4 - Δικαιούχοι συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα 

στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 

σύμβασης, καθώς και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 

Α 183): «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών 

πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. 

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην 

ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης ασφαλίσεων, κλπ) για λογαριασμό ποιας ή ποιων 

ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί, καθώς και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με 

αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας προσφοράς από την ίδια 

ασφαλιστική επιχείρηση. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 
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Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδείξουν τη φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους. 

ΑΡΘΡΟ 5 - Προσόντα διαγωνιζόμενων και δικαιολογητικά συμμετοχής 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή 

όλων των όρων της διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν επί 

ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

− Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή πιστωτικού 

ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.  

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικής Οργάνωσης στην οποία ανήκουν, 

με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια υπηρεσία που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

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

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται οι ασφαλιστικοί 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί. 

− Πιστοποιητικό περί νόμιμης λειτουργίας στο οποίο να αναφέρεται ότι έχουν άδεια λειτουργίας 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 400/70, από το οποίο να προκύπτει ότι η μετέχουσα 

ασφαλιστική εταιρία λειτουργεί νομίμως για τους συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  στην οποία να αναφέρονται οι ασφαλιστικοί φορείς προς τους 

οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:  

α. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

β. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς των ΟΤΑ και δεν έχουν υποπέσει σε 

σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

γ. δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

δ. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών 

ε. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό 

Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή, η οποία θα τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού. 
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Ειδικότερα: 

Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες οφείλουν να προσκομίσουν σύμβαση συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές 

Επιχειρήσεις, για τις οποίες καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των 

προσφορών τους (άρθρο 4). 
Τα Νομικά πρόσωπα οφείλουν επιπλέον να υποβάλουν:  

α. 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 έγγραφων τροποποιήσεων του 

(για Ο.Ε και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι.  

β. 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. 
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα και δηλώσεις δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που 

περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά 

τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παρεχόμενης υπηρεσίας ως και τα συμβατικά 

στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 6 - Εγγυήσεις 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού 

της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι 730,00 ευρώ και περιλαμβάνει απαραίτητα 

τα κάτωθι στοιχεία: 

- Την ημερομηνία έκδοσης, 

- Τον εκδότη, 

- Το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται, 

- Τον αριθμό της εγγύησης, 

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, 

- Τον τίτλο της διακήρυξης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, 

- Την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να είναι ένα μήνα 

μεταγενέστερη από τη λήξη της ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη, 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας.  

ΑΡΘΡΟ 7 - Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 
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Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, πάνω 

στον οποίο αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η επωνυμία του διαγωνιζόμενου. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού, ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και η ημερομηνία 

διαγωνισμού. 

Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοικτό φάκελο δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται αμέσως 

στους ενδιαφερόμενους. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς εσωκλείονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει 

η διακήρυξη, καθώς και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται για όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής, 

όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 12/2016 μελέτη. 

Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, 

εκτός του χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η τιμή της προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus malus και θα αναγραφεί αριθμητικά και 

ανά όχημα. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Δεν επιτρέπεται να έχουν ξύσματα, 

σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Προσφορά που φέρει οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία την 

καθιστά ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επιστρέφεται στον 

ενδιαφερόμενο. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 

τους. 

 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες 

και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν γίνονται 

δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης εργασίας, με την παρούσα διακήρυξη, δε 

γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού σε δύο (2) αντίγραφα, την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών. 
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Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου 

ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.  

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από 

το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από 

κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 

κοινοπραξίες.  

Δεν μπορεί να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί 

διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας, η οποία 

λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο 

από την εταιρεία αυτή. 

Επίσης, προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, 195 00 ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ  8 - Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών που 

συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας 

διακήρυξης. 

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

διαγωνιζόμενου, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, καθώς  - και σε περίπτωση ιδιόχειρης 

κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας.  

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

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

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

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

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει ο έλεγχος 

των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και μονογράφονται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής. 
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Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και 

αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

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

διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 

διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

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

ο λόγος του αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη 

σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία κατά 

σειρά και ανακοινώνεται το όνομα κάθε διαγωνιζόμενου και το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς 

του, τα οποία καταχωρούνται στα πρακτικά. 

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

της διακήρυξης, απορρίπτονται. Προσφορές εντελώς αόριστες ή υπό αίρεση απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι 

προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που αρνηθεί κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να 

απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 50 του ΠΔ 28/80. 

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η δημοπρασία μπορεί να 

επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ  9 - Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας – υποβολή πρακτικού 
Ενστάσεις κατά (α) της διακήρυξης του διαγωνισμού, (β) της νομιμότητας διενέργειάς του, (γ) της 

συμμετοχής ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

• κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία 

δημοσίευση της περίληψης. 

• κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου ενδιαφερόμενου, 

μόνο από άλλο συμμετέχοντα, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται την ίδια ημέρα στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά 

και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών από την υποβολή 

της. 
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τους ανωτέρω αναφερόμενους, δε 

λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 10 - Ανακήρυξη μειοδότη – κατακύρωση 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Λαυρεωτικής για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή 

της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι 

προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ  11 - Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μπορεί με έγγραφη ειδοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει 

περαιτέρω παράταση της ισχύος των προσφορών. 

Η προσφορά θα ισχύει και για τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή 

του Δήμου τα οποία θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την 

ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων, η ασφάλιση τους 

(ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου 

οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 12 - Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 
Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν αναλυτικό τεύχος των ασφαλιστικών 

καλύψεων που προσφέρουν ανά αυτοκίνητο και όχημα, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για την 

παροχή υπηρεσιών. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος 

με ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ  13 - Χρόνος διάρκειας της σύμβασης 
Η περίοδος ασφάλισης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης: 1 

Αυγούστου 2016 και ημερομηνία λήξης: 31 Ιουλίου 2017, για όλα τα οχήματα και μηχανήματα του 

Δήμου, αυτά που αναφέρονται στην μελέτη αλλά και αυτά που πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για μία (1) ακόμα ασφαλιστική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παραγρ.4, άρθρο 9, του Ν.3557/2007. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του (όπως ορίζονται 

από τη σύμβαση και το νόμο), η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από πλευράς Δήμου με όλες τις 

προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. 

ΑΡΘΡΟ 14 - Τρόπος εξόφλησης ασφαλίστρων 
Η συμπλήρωση των ασφαλίστρων θα γίνεται από τον ανάδοχο και η εξόφληση του θα γίνεται εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κάθε ασφαλιστήριου συμβολαίου. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται, από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, τα απαραίτητα νόμιμα 

παραστατικά/δικαιολογητικά. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

Το ποσό για την ασφάλιση των δημοτικών οχημάτων, θα καταβληθεί, εφάπαξ και θα αφορά τη χρονική 

περίοδο παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών που ορίζεται στην παρούσα. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 

και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

ΑΡΘΡΟ 15 - Κρατήσεις 
Το συμβόλαιο δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου (άρθρο 2 ΝΔ 189/1973). 
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.  

Εάν κατά τη χρονική περίοδο που παρέχονται οι ασφαλιστικές υπηρεσίες επιβληθούν φόροι, τέλη, 

κρατήσεις ή καταργηθούν ορισμένοι απ' αυτούς που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον 

ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω ποσό στους 

λογαριασμούς. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης.  

Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να αναιρέσει ή να διακόψει την ασφάλιση των οχημάτων και 

μηχανημάτων σε περίπτωση μη καταβολής των ασφαλίστρων που θα προέρχονται από πραγματικό ή 

νομικό κώλυμα. 

ΑΡΘΡΟ 16 - Αναπροσαρμογή τιμών 
Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον Ανάδοχο για όλο το χρονικό διάστημα που 

διαρκεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για ακόμα ένα έτος επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών, 

με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα καταθέσει εκ νέου προσφορά στην οποία θα αναφέρεται η 

μέθοδος αναπροσαρμογής και η Υπηρεσία θα την κάνει δεκτή. 

ΑΡΘΡΟ 17 - Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Επίσης, περίληψη θα 

http://www.lavreotiki.gr/
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τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή 

ή τοπική εφημερίδα, εφόσον εκδίδεται, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Π.Δ/τος 28/80. 

 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 99/2016 

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 ανάθεση της υπηρεσίας ‘’οργάνωση και λειτουργία 

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

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μετά την έκδοση της  υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.22418/730/18.05.2016 (ΦΕΚ 
1488/Β/16.05.2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών 
Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» και στα πλαίσια της κοινωνικής του 
πολιτικής προτίθεται να λειτουργήσει  και φέτος  την Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας. 

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

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

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

Η λειτουργία της κατασκήνωσης έχει στόχο αφενός την στήριξη των οικογενειών, βοηθώντας τους 
εργαζόμενους γονείς της πόλης μας και αφετέρου την προσφορά δημιουργικής απασχόλησης 
ψυχαγωγίας και γνώσης μέσα από ένα ουσιαστικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, που θα στηρίζεται ως 
λογική στην βιωματική προσέγγιση. Η συνολική λειτουργία της κατασκήνωσης μέσω αναδόχου, θα 
βασιστεί στο βιωματικό χαρακτήρα και την ενεργό συμμετοχή. Συγκεκριμένα ο τρόπος προσέγγισης 
αποβλέπει στην καλλιέργεια της σκέψης, στην διεύρυνση του πνεύματος, στην αναγνώριση και 
υιοθέτηση αξιών και στην βελτίωση   του τρόπου έκφρασης και δράσης των παιδιών ως ξεχωριστά άτομα 
και ως μέλη μιας ομάδας. 
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Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών, η δράση και η διασκέδαση λειτουργούν ως ενδυναμωτικά 
εργαλεία στην διαδικασία μεταβίβασης των γνώσεων. Οι ομαδάρχες θα βοηθήσουν τα παιδιά να 
διακρίνουν τις δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και θα τα ενθαρρύνουν να 
λειτουργήσουν μέσα στο ομαδικό πνεύμα.  

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

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

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

Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ενώ 
παράλληλα θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, ώστε να 
τους ενημερώσει, αλλά και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των γονέων – δημοτών της πόλης μας. 

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ.100/2016 απόφασή του ενέκρινε τη διενέργεια 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ 
Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

H δαπάνη για την παρεχόμενη υπηρεσία υπολογίζεται σε 204.930,00 ευρώ, πλέον του ΦΠΑ 
24% και  θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2016, με τίτλο: 
«έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης». Η απαιτούμενη πίστωση διατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 22/2016 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ακολούθως εκδόθηκε η αριθμ. 340/2016 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθμ.11/2016 μελέτη με θέμα: «οργάνωση 
και λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 
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Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την αριθμ.11/2016 μελέτη της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την 
ανάθεση της εργασίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού 
δημόσιου διαγωνισμού. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η συνθετότητα της εργασίας απαιτεί την ανάθεση των υπηρεσιών σε ανάδοχο με εξειδικευμένη 
γνώση και εμπειρία. Για την διασφάλιση όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, απαιτούνται ποιοτικοί όροι 
αξιολόγησης, που διασφαλίζονται μόνο με το κριτήριο της συμφερότερης από τεχνικο-οικονομική άποψη 
προσφοράς. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επιλογή του Αναδόχου να γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη 
από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης 
των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. 

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

− Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.22418/730/18.05.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1488/Β/16.05.2016) «Ανάθεση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 
Δήμους». 

− Την υπ΄ αριθμ.100/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της εργασίας 
«οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ παιδικής εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ.11/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
προϋπολογισμού δαπάνης 204.930,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι 232.780,00 ευρώ, με τίτλο: 
«οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 
Β. Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά, 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) «προμήθειες του δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

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

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

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

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

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

Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 

του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές 

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

Ν.3414/2005. 

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

Κοινοτήτων». 

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

δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο & άλλες διατάξεις». 

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

αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα 

την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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

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

διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & άλλες διατάξεις». 

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

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

10. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/21.10.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου 

Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014), 

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

άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 

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

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

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

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

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α’/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

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

16. Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.22418/730/18.05.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1488/Β/16.05.2016) «Ανάθεση 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 

Δήμους». 

17. Την υπ’ αριθμ.100/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας 

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

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

18. Την υπ’ αριθμ.22/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 

απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού 

έτους 2016 και την αριθμ.340/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό 

αυτό. 

19. Την υπ’ αριθμ.11/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

20. Την υπ’ αριθμ……./2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 2: Προϋπολογισμός 
Η συνολική δαπάνη, ποσού 204.930,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την εν λόγω 

εργασία έχει προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2016 και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6482.001 με τίτλο: «έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης». 

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

 α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β. Η τεχνική περιγραφή  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εργασιών 

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

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

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

προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 

στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ.1 του Π.Δ/τος 28/80 και στο άρθρο 

10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
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Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στη 

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

πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavreotiki.gr. 

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

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

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

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

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

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

 

4 Ιουλίου 2016 
ημέρα Δευτέρα 
ώρα 08:00 π.μ. 

12 Ιουλίου 2016 
ημέρα Τρίτη 

ώρα 03:00 μ.μ. 

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

προσφοράς στο Σύστημα.  

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

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

β. Οι συνεταιρισμοί, 

γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών 

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

της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλλουν προσφορά. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

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

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

τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.lavreotiki.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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κύρια δραστηριότητα (σκοπό) στο καταστατικό τους, με την λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών 

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

συμβάσεις) αυτοτελώς για λογαριασμό Ο.Τ.Α. και Υπουργείων, τουλάχιστον επί πενταετίας. 

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

ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

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

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

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

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

όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

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

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

TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση 

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

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

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

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

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

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

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική  

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

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

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

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

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στα οποία δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

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

Συστήματος. 
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• 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. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 

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

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

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

αίτησης. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

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

ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή 

τους. 

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου 

.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

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

εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

ΑΡΘΡΟ 7: Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

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

Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

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

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

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

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. 
3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

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

δικαιολογητικού συμμετοχής επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την συνέχεια. 

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

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

Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

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

αρχεία. 

Ο φάκελος της «Τεχνικής προσφοράς» θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

− Σχετική μελέτη με την οποία θα αποδεικνύεται ότι έχει κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του έργου 

με πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 

− Χρονοδιάγραμμα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

− Μεθοδολογική προσέγγιση και εργαλεία για την υλοποίηση των δράσεων 

− Έκθεση σχετική με την ομάδα διοίκησης και διαχείρισης έργου που θα περιλαμβάνει: 

παρουσίαση των στελεχών που θα αναλάβουν την κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών 

οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων, παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν 

συνοδευόμενη από οργανόγραμμα που θα παρουσιάζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

μελών της ομάδας. 

Μέσα στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τεύχος 

τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για την παροχή υπηρεσίας οργάνωσης και 

λειτουργίας της κατασκήνωσης στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι: 

− Οι κατασκηνωτικοί περίοδοι λειτουργίας όπως αυτοί προτείνονται στην αριθμ. 11/2016 μελέτη 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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− Πίνακα  που να εμφανίζει την προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους 

στόχους, το αντικείμενο των εργασιών, την αποδεδειγμένη ενασχόληση του υποψηφίου Αναδόχου με 

όσο το δυνατό περισσότερα συναφή έργα διάθεσης προσωπικού-ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο 

οργάνωσης και λειτουργίας κατασκήνωσης, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων για 

τη διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, οργανόγραμμα. 

− Πίνακα με τη δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας διοίκησης και διαχείρισης έργου, σε 

σχέση με τις απαιτήσεις της εργασίας, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, ροή εργασιών, εξειδίκευση 

ρόλων, συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας. 

− Πίνακα κατά ειδικότητα με τα στελέχη που πρόκειται να απασχοληθούν στην κατασκήνωση ανά 

κατασκηνωτική περίοδο, και τα προσόντα τους σύμφωνα με την αριθμ. 11/2016 μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και του κανονισμού λειτουργίας της κατασκήνωσης. Ο υπεύθυνος έργου και τα 

ανωτέρω στελέχη θα πρέπει να προέρχονται από σχολές (Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 

Προσχολικής Αγωγής, Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Θεατρικών Σπουδών, 

Καλών Τεχνών, Ψυχολογίας κ.λ.π.). 

− Πίνακα που να εμφανίζει το προσωπικό μαγειρείων, γραμματείας, καθαριότητας κ.λπ. που θα 

απασχοληθεί στην κατασκήνωση ανά κατασκηνωτική περίοδο. 

− Το διαιτολόγιο καθώς επίσης οι όροι υγιεινής σε ότι αφορά την παρασκευή του στις 

εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, το οποίο προσδιορίζεται αναλυτικά στην αριθμ.11/2016 μελέτη της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. 

− Στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή του προγράμματος θα περιλαμβάνεται και η τελετή 

λήξης – παρουσίασης του προγράμματος ανά κατασκηνωτική περίοδο. 

− Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο ανάδοχος κατά την τελευταία πενταετία (2011-

2015), τα οποία αφορούν στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού-ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη 

των αναγκών αυτοτελών κατασκηνωτικών προγραμμάτων δημόσιων φορέων ή επιχειρήσεων. 

 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(από-έως) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 
(προϋπολο
γισμό) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
(τύπος & ημ/νια) 
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Όπου: 

-”ΕΤΑΙΡΕΙΑ”: Επωνυμία Αναδόχου 

-”ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ”: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

-”ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ”: “έξωθεν καλή μαρτυρία” της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς 

αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 

Αρχής, δήλωση πελάτη – ιδιώτη, ηλεκτρονικής διεύθυνσης της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ 

1. εάν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 

πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συναχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ή 

αντίστοιχη σύμβαση με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

2. αποδεδειγμένες υλοποιήσεις θα θεωρηθούν εκείνες για τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος 

καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή (πχ σύμβαση με τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών) 

3. ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με 

απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες τους οποίους αναφέρει ο ανάδοχος 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

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

προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf . 

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

(από την ηλεκτρονική υποβολή) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

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

Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  

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

βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

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

να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

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

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

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

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

φυλλαδίων του εκδότη. Τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 

φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για 

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

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

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

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

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

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

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

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

αντίστοιχης προσφοράς. 

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

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

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

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

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

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

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

«Οικονομική Προσφορά». 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

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

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
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περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα (λόγω του γεγονότος πως δεν μπορεί να 
καταχωρηθεί ποσοστό έκπτωσης, αλλά ακέραιο ποσό), στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 

τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης 

που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. που τίθεται 

στην παρούσα Διακήρυξη. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

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

σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται. 

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

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

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

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

για ανώνυμη εταιρεία από εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού της συμβουλίου και για κοινοπραξία 

ή συνεταιρισμό από τον ορισμένο εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων.  

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

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

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

ανώνυμη εταιρεία (κατάθεση από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή). 

 Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή συνεταιρισμών ο ορισμένος εκπρόσωπος των 

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

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

ερμηνεία θα επέτρεπε καταστρατήγηση των διατάξεων μέσω προσχηματικών κοινοπραξιών. 

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

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

απαράδεκτη. 

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

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». 

Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 
προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
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Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

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

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται από την διακήρυξη. 

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

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

άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

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

οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

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

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται 

εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

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

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

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

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

ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

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

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

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

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

από το αρμόδιο όργανο. 

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

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

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

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

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

υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

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

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 
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προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε 

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

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

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

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

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

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

οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση 

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

συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν 

αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα 

συμμετέχει για λογαριασμό του. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

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

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

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

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

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

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

της παρούσας διακήρυξης. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

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

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

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

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

υποβληθεί με τρόπο διαφορετικό από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/13 

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

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

αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 29 από 76 

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

συμμετέχοντος. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

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

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ίσο με 4.098,60 ευρώ και να περιλαμβάνει όσα ορίζονται 

στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 

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

προκύπτει: 

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

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

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

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

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

αποκλεισμό των υποψηφίων (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 

δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία), προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την 

ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

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

- διαχειριστές Ε.Π.Ε 

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 

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

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

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

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

διαγωνισμού. 

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

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

Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου ή Πρόξενου. 

Συγκεκριμένα: 

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

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

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

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

εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. 

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

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

4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κύριας κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να 

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

ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
• αφορά τους φορείς κύριας ασφάλισης 

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

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

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

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

• σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. αφορά τους εταίρους και όταν πρόκειται για Α.Ε. αφορά τα μέλη του 

Δ.Σ. 
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

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

ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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

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

σχετικό πιστοποιητικό. 
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα (λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών εξοχών) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 

που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Θα 

αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το 

ειδικό επάγγελμά τους. 
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7. Πιστοποιητικό της οικείας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως επαγγέλματος από πενταετίας με Κ.Α.Δ. 

553011(υπηρεσίες κατασκήνωσης) ή 552311 πριν την τελευταία αντιστοίχιση. 

8. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

Β) Για τους αλλοδαπούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα διακήρυξη. 

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

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

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

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

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

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

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

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

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

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

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

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

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής 

ή προέλευσης. 

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

κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

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

και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

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

ή αλλοδαπό Ν.Π. 

- Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το 

νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία 

(Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 32 από 76 

κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα των ως άνω αναφερόμενων του παρόντος άρθρου για Έλληνες 

Πολίτες. 

-Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 

από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (μόνο για ημεδαπές Α.Ε.), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

υποβάλλεται πιστοποιητικό μεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό 

της εταιρίας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011 χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρίας. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

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

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

κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

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

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

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

εκτέλεσης του έργου. 
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5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων στην 

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

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

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

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

συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος. 

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

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

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 

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

(επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό) τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα: 

Α1) Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

Προκειμένου για Α.Ε.:  

1. βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και 

ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του. 

2. ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό 

Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

Προκειμένου για Ι.Κ.Ε.: 

αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών του, και απόφαση των 

εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό. 

Προκειμένου για Ε.Π.Ε.: 

Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο 

προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίζει: 

Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό 

μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά 

τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται 

πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση 

του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., 
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τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 

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. 

Α2) Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του, καθώς και δελτίο ταυτότητας. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται: 

- Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

- Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των  ΟΤΑ με βάση 

αμετάκλητη απόφαση. 

- Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 

μέσο από την Α.Α. 

- Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 

την Υπηρεσία. 

Γ) Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο / αντιπρόσωπο τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

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

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

εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές 

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

στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος 

εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο 

τρόπο αμοιβής. 

Δ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την 
έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί 

έγκρισης συμμετοχής τους στην ένωση / κοινοπραξία και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την 

συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Επειδή η παροχή υπηρεσίας αφορά σε ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού (μικρά παιδιά) κρίνεται 

απαραίτητη η διασφάλιση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, αφενός της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών 

κατά την διάρκεια του προγράμματος και αφετέρου η ουσιαστική επίτευξη του σκοπού αυτού, απαιτείται 

επιπλέον εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν με 

ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

1. Προφίλ της επιχείρησης όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι εν γένει δραστηριότητες της, το 
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αναλυτικό αντικείμενο εργασιών της, το ιστορικό της  καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο 

από την επιχείρηση, το οποίο θα τεκμηριώνει την εμπειρία και ετοιμότητά της, για την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης εργασίας. Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους στόχους, το 

αντικείμενο των εργασιών, την αποδεδειγμένη ενασχόληση της επιχείρησης με όσο το δυνατό 

περισσότερα συναφή έργα διάθεσης προσωπικού-ανθρώπινου δυναμικού για την οργάνωση και 

λειτουργία κατασκηνώσεων, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων για τη διατύπωση της 

προτεινόμενης προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, οργανόγραμμα. 

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

3. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά 

αναφέρει τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 

αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος,  με την οποία θα δηλώνει ότι για την υλοποίηση της 
εργασίας «Οργάνωση και λειτουργία Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», όλα τα 

φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν θα έχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα για τις θέσεις στις 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. οδηγός λεωφορείου – κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος, 

εκπαιδευτικός - κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών κ.λπ.). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι οφείλει να εξασφαλίζει με ευθύνη του την ασφαλή 

μετακίνηση των παιδιών στα ειδικά κέντρα ή σημεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. 

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

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

αρχή (Επιθεώρηση Εργασίας). 

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

διαδικασία, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κατασκήνωσης αντίγραφα Πιστοποιητικών 

Ποινικού Μητρώου του προσωπικού της επιχείρησης που θα εργασθεί για την λειτουργία της 

κατασκήνωσης. 

8. Ο συμμετέχων του προγράμματος θα πρέπει να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο με πενταετή 
τουλάχιστον λειτουργία και εμπειρία στο συγκεκριμένο επάγγελμα (υπηρεσίες κατασκήνωσης) και 

θα έχει υλοποιήσει ισάριθμα τουλάχιστον αυτοτελή κατασκηνωτικά προγράμματα υπό την εποπτεία 

Ο.Τ.Α. ή Υπουργείων σε κατασκηνωτικούς χώρους αυτών (των δήμων ή των υπουργείων) 

προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων συμβάσεων ή επίσημων  συμφωνητικών και να 

διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2008, ISO 14001 και OHSAS 18001:2007, με πεδίο εφαρμογής: “Την 

Οργάνωση και Λειτουργία Κατασκήνωσης, τη Διάθεση – Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το 

Δημόσιο Τομέα σε Πολιτιστικές, Καλλιτεχνικές, Ψυχαγωγικές, Αθλητικές  Δραστηριότητες, Υπηρεσίες 
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Στατικής Φύλαξης και Υπηρεσίες Καθαρισμού”. 

9. Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κατασκηνωτικής περιόδου 

(2016) δεν θα εκδώσει στο όνομά του άδεια λειτουργίας άλλου κατασκηνωτικού χώρου διαθέτοντας εκεί 

από το έμπειρο και με προσόντα προσωπικό του. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει την κατάθεση πλήρους 

φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της κατασκήνωσης για το τρέχον 

έτος. 

Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής του παρόντος άρθρου όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 

γνησίου υπογραφής – Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α').  

Οι ημερομηνίες σύνταξης των υπευθύνων δηλώσεων του προσφέροντος και των ψηφιακών υπογραφών 

τους πρέπει να συμπίπτουν με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς. 

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

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

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

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

ψηφιακή υπογραφή.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου “Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

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

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

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

Αν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή προσκομιστούν ελλιπή η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού 
1. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 
Ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει μέσο κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015) μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. 

Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις πέντε 

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού 

ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα 

τις υπό παροχή υπηρεσίες κατά τις πέντε προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού χρήσεις. 
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2. Δικαιολογητικά Επαγγελματικής και Τεχνικής Ικανότητας 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα με τα οποία να είναι ικανός να 

αντεπεξέλθει πλήρως άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση  Έργου. Ως ελάχιστη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 

• κατάλληλη οργανωτική δομή που να περιλαμβάνει τμήμα με αρμοδιότητα τη διαχείριση και 

διάθεση προσωπικού - ανθρώπινου δυναμικού 

• αποδεδειγμένη εμπειρία στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού-ανθρώπινου δυναμικού για την 

κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων 

• ενεργή παρουσία με προσωπικό που να καλύπτει ανάγκες δημόσιων οργανισμών, φορέων ή 

επιχειρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση του έργου 

και συγκεκριμένα στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού - ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των 

αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων, που αφορούν στην οργάνωση 

και λειτουργία κατασκηνώσεων, που θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά. Σε περίπτωση ενώσεων 

εταιρειών η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να προκύπτει αθροιστικά. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα 

στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψηφίου αναδόχου: 

• επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές 

• τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

• προϊόντα και υπηρεσίες 

• μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

• με σαφή αναφορά στο τμήμα, το οποίο καλύπτει την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση 

Συμμετοχής 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει 

σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 

προσόντων και εμπειρίας. 

Η όλη οργάνωση και εποπτεία του κατασκηνωτικού προγράμματος, θα καταλήγει στον Υπεύθυνο Έργου 

που θα ορισθεί και θα συνεργάζεται καθ’ όλη την διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων με το 

Διοικητικό Συμβούλιο της κατασκήνωσης, φροντίζοντας για την ομαλή και άρτια διεξαγωγή του 

κατασκηνωτικού προγράμματος. 

Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών  από  Σχολές   (Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 

Προσχολικής Αγωγής, Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Θεατρικών Σπουδών, 

Καλών Τεχνών, Ψυχολογίας κ.λ.π.), επιθυμητή η ύπαρξη σχετικών μεταπτυχιακών σπουδών 

• κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις υπεύθυνου έργου 

• εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού -

ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή 

επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι η εμπειρία αποδεικνύεται με την συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα, γεγονός 

που θα πρέπει να αποτυπώνεται στο βιογραφικό του Υπεύθυνου Έργου, που θα συνοδεύεται από 

Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των αναγραφόμενων σε αυτό. 

         Αντίστοιχα τα στελέχη που απαρτίζουν την ομάδα διοίκησης και διαχείρισης έργου είναι απαραίτητο 

να διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία 

επαρκώς αποδεικνυόμενα μέσα από τα βιογραφικά τους, που θα συνοδεύονται από Υπεύθυνες 

Δηλώσεις για την ακρίβεια των αναγραφόμενων σε αυτά. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος συμπληρωματικά θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των 

εξωτερικών συνεργατών υπό τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και βιογραφικά σημειώματα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ευθέως η εμπειρία και οι επαγγελματικές ικανότητες για τις απαιτήσεις του ρόλου 

στην Ομάδα Διοίκησης και Διαχείρισης του Έργου που προτείνεται. 

       Αντικατάσταση των προτεινόμενων στελεχών μπορεί να γίνει μόνο με στελέχη αντίστοιχων 

προσόντων και με την έγγραφη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκήνωσης. 

ΑΡΘΡΟ 9: Εγγυήσεις 
Οι αναφερόμενες εγγυήσεις (συμμετοχής και καλής εκτελέσεως) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

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

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

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

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

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

(άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014). 

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

μετάφραση στην ελληνική. 

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

ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

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

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

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

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

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 

δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την τελευταία 

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

προσφορών που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη). 

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

απαράδεκτη. 

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

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

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

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

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

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

ζητηθεί νωρίτερα από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 

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

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

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

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

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

υπόλοιπα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 

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

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε (5%) επί τοις 
εκατό της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α (άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014). 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ορίζεται τουλάχιστον σε δύο (2) μήνες από 

την λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών. 

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

Ν.4281/2014. 

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις κατασκηνωτικές 

περιόδους & ορίζεται από: 30.07.2016 έως και 28.08.2016. 

ΑΡΘΡΟ 10: Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την 
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επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.   

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει την λήξη της 

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

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

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

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

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

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

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

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

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. 

από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 

αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

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

Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών. 

Η Επιτροπή μέσω του Συστήματος: 

Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, τις ελάχιστες 

χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές αυτών. 

Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής 

αξιολόγησης, καθώς επίσης ελέγχει και το φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής 

προσφοράς. Το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς 

κοινοποιείται μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, και 
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γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση 

κατ’ αυτού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της 

ανωτέρω ανακοίνωσης, όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

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

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

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

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

πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και 

διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν 

ενστάσεις, ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 

ΑΡΘΡΟ 12: Αξιολόγηση προσφορών – ανάδειξη μειοδότη 
Η συνθετότητα της εργασίας απαιτεί των ανάθεση των υπηρεσιών σε ανάδοχο με εξειδικευμένη γνώση 

και εμπειρία. Για την διασφάλιση των ανωτέρω, απαιτούνται ποιοτικοί όροι αξιολόγησης, που 

διασφαλίζονται μόνο με το κριτήριο της συμφερότερης απο τεχνικο-οικονομική άποψη προσφοράς. 

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με βάση τη συμφερότερη απο τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά, η οποία 

θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των 

προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα αναθέσει το σύνολο της παρούσης εργασίας σε έναν ανάδοχο. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Α) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε 

κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. 

Κριτήρια Αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 60% 

1.1 Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων των εργασιών από τον 

Ανάδοχο, σαφήνεια της πρότασης Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε 

σχέση με τους στόχους, το αντικείμενο των εργασιών. Την αποδεδειγμένη 

ενασχόληση του υποψηφίου Αναδόχου με όσο το δυνατό περισσότερα συναφή έργα 

διάθεσης προσωπικού-ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο οργάνωσης και 

λειτουργίας κατασκήνωσης, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων 

40% 
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για τη διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, 

οργανόγραμμα. 

1.2 Κατανόηση των κινδύνων & γνώση αντιμετώπισής τους. 20% 

2. ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 40% 

2.1 Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας διοίκησης και διαχείρισης έργου, σε 

σχέση με τις απαιτήσεις της εργασίας, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, ροή 

εργασιών, εξειδίκευση ρόλων. Στην ουσία κρίνεται ο βαθμός επάρκειας της 

προτεινόμενης ομάδας για την κάλυψη του φυσικού αντικειμένου της εργασίας, από 

πλευράς αριθμού επιστημόνων και ειδικοτήτων. H  διαρκής επιμόρφωση των 

στελεχών  με σεμινάρια σε συνεργασία με επίσημους δημόσιους φορείς. Η 

ανεπαρκής στελέχωση και έλλειψη επιμορφώσεων βαθμολογείται αρνητικά.  

20% 

2.2 Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του υπευθύνου έργου σε σχέση με το 

έργο, συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις 

της εργασίας, διαθεσιμότητα και χρονική δέσμευση για ενεργό συμμετοχή στο έργο 

10% 

2.3 Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της Ομάδας Εργασίας και των Στελεχών 

της σε σχέση με το έργο, διαθεσιμότητα και χρονική δέσμευση Στελεχών για ενεργό 

συμμετοχή στην εργασία 

10% 

Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως  το 100 κάθε ένα από τα επιμέρους 

στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς 
(Α.Β.Τ.Π.). 
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς 
(Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως 

καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π.= (Α.Β.Τ.Π./Α.Β.Τ.Π.max)Χ100, 
 όπου  Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. ( Ο προσφέρων 

με την καλύτερη τεχνική προσφορά θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100) 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία 

τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, τα οποία παραδίδει στο Ν.Π.Δ.Δ. σε δύο (2) αντίτυπα. 

Β) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 

Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα 

θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.) ως εξής: Τ.Β.Ο.Π. = 

(Οικονομική Προσφορά min / Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) Χ 100, όπου: 

− Οικονομική Προσφορά min ορίζεται η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη με το μικρότερο 

συνολικό ποσό σε ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

− Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται 

να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. (Η μικρότερη 

συνολική οικονομική προσφορά θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100) 

Γ) Τελική Αξιολόγηση που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού 

Βαθμού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η 

συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με 

βάση τον παρακάτω τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.)  +  (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς.(Τ.Β.Τ.Π.) 

1. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη. 

2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε 

περίπτωση ισότιμων προσφορών ο ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση.(Εφόσον και το Τ.Β.Τ.Π. των 

υποψήφιων αναδόχων είναι ισότιμο). 

3. Ακύρωση διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας. 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

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

μελέτης απορρίπτεται. 

6. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό απορρίπτεται. 

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

8. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής 

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

προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένη ως εξής: 
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Κατά της διακήρυξης, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, συνυπολογιζομένων των ημερομηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα. 

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

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

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

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

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

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

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

γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται τελικά. 

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

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

με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

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

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

Υπουργείου Οικονομικών. Τα σχετικά παράβολα, όπου απαιτείται, υποβάλλονται από τους 

πιστοποιημένους Οικονομικούς Φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία 

ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού 

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

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

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

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

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

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

ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα 

νομοθεσία και ειδικότερα: 

Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη συμφερότερη από τεχνικο-οικονομική άποψη 
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προσφορά, για την «Οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 

Λαυρεωτικής», όπως αυτές περιγράφονται και προσδιορίζονται στην αριθμ.11/2016 μελέτη της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον οι προσφερόμενες εργασίες είναι εντός των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης του Δήμου Λαυρεωτικής, με παράλληλη εκτίμηση: 

Των τεχνικών πλεονεκτημάτων των συμμετεχουσών εταιρειών. 

Την προσκόμιση στοιχείων εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών κατά την τελευταία πενταετία. 

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

σε καμία αναπροσαρμογή. 

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

αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Λαυρεωτικής. 

ΑΡΘΡΟ 15: Ανακοίνωση κατακύρωσης – υπογραφή σύμβασης 
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, έχει 

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

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

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής. 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται 

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

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

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

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

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

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

συμμετέχοντα κάθε θετική και αποθετική ζημία του φορέως της υπηρεσίας από την καθυστέρηση ή 

ματαίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο Δήμος για την 

πραγματοποίηση της υπηρεσίας. Τα αξιούμενα από το Δήμο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία 

κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

ΑΡΘΡΟ 16: Υπογραφή της σύμβασης 
 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

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

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

όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

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

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων . 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α) Έχει πραγματοποιηθεί η συμφωνηθείσα εργασία. 
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β) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

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

και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

ΑΡΘΡΟ 17: Κυρώσεις εκπρόθεσμης εκτέλεσης 

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

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

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

συστηματικά την εκτέλεση των εργασιών από υπαιτιότητά του, ή δεν εκτελεί σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 18: Πληρωμή 
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το 

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

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

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί σε τρεις (3) δόσεις στο τέλος κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, μετά την έκδοση 

των σχετικών τιμολογίων και ύστερα από την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από την αρμόδια 

προς τούτο Επιτροπή. 

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

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

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

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

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

ΑΡΘΡΟ 19: Οργάνωση & Εποπτεία του Προγράμματος 
Η κατασκήνωση οργανώνεται και τελεί υπό την εποπτεία του Δήμουv Λαυρεωτικής, ο οποίος εγκρίνει το 

πρόγραμμα της κατασκήνωσης καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. 

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

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

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

προγράμματος και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 20: Συμβατικές υποχρεώσεις αναδόχου 
Πέραν των αναφερομένων στην αριθμ.11/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ο 

ανάδοχος οφείλει τα κάτωθι: 
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− Να παραδώσει στο Δήμο Λαυρεωτικής, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του προσωπικού 

λειτουργίας της κατασκήνωσης, τα οποία χρειάζονται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αυτής. 

− Να παραδώσει στο Δήμο Λαυρεωτικής, αντίγραφα Πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου του 

προσωπικού της επιχείρησης, που θα εργασθεί για την λειτουργία της κατασκήνωσης. 

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

διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, οφείλοντας να καταθέσει στο Δήμου Λαυρεωτικής αντίγραφο 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου. 

− Να παρέχει μέσω του νοσηλευτικού προσωπικού ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη στους 

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

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

χρειασθεί για τους κατασκηνωτές βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

της κατασκήνωσης , σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους. 

− Να φροντίζει επιμελώς την καθαριότητα των κατασκηνωτικών χώρων. Στη συμβατική του 

υποχρέωση είναι να καθαριστούν όλοι οι χώροι της κατασκήνωσης, ώστε να προετοιμαστεί πλήρως 

προς χρήση. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα. Μετά 

το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου του 2015 με τον ίδιο τρόπο θα καθαριστούν όλοι οι χώροι της 

κατασκήνωσης που χρησιμοποιήθηκαν και θα γίνει η φύλαξη του εξοπλισμού στους αποθηκευτικούς 

χώρους, όπως προβλέπεται. 

− Να αναλάβει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών -εκτός του νερού- για τις ανάγκες του 

κατασκηνωτικού προγράμματος, για όλα τα παιδιά και για τις τρεις (3)κατασκηνωτικές περιόδους. 

− Να αναλάβει την οργάνωση και την πραγματοποίηση της «Τελετής Λήξης» όπου θα 

περιλαμβάνει την συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των εργασιών του κατασκηνωτικού 

προγράμματος μέσα σε ένα ψυχαγωγικό και εορταστικό κλίμα ανά κατασκηνωτική περίοδο. Η τελετή 

λήξης θα πρέπει να περιλαμβάνει : α) φωτογραφική κάλυψη και περίπου 50 φωτογραφίες β) ηχητική 

κάλυψη της εκδήλωσης τα οποία θα καλυφθούν από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος μειοδότης του προγράμματος θα πρέπει να είναι νομίμως συσταθείσα εταιρεία ή φυσικό 

πρόσωπο με πενταετή τουλάχιστον λειτουργία και εμπειρία στο συγκεκριμένο επάγγελμα (υπηρεσίες 

κατασκήνωσης), να έχει  υλοποιήσει  ισάριθμα (5) τουλάχιστον αυτοτελή κατασκηνωτικά προγράμματα 

υπό την εποπτεία Ο.Τ.Α. ή Υπουργείων σε κατασκηνωτικούς χώρους αυτών (των δήμων ή των 

υπουργείων), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων συμβάσεων ή επίσημων 

συμφωνητικών και να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2008,  ISO14001, OHSAS18001:2007, με πεδίο 

εφαρμογής: “Την Οργάνωση και Λειτουργία Κατασκήνωσης, τη Διάθεση – Διαχείριση Ανθρώπινου 

Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα σε Πολιτιστικές, Καλλιτεχνικές, Ψυχαγωγικές, Αθλητικές  
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Δραστηριότητες, Υπηρεσίες Στατικής Φύλαξης και Υπηρεσίες Καθαρισμού”. 

ΑΡΘΡΟ 21: Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

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

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

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

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2014. 
ΑΡΘΡΟ 22 Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί:  

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

Σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες 

Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ημερήσιες 

Σε μία (1) τοπική εφημερίδα εβδομαδιαία 

Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

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

Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής 

Ολόκληρη η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

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

Συμβάσεων 

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

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/2009). 

Τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει όλη τη λειτουργία της κατασκήνωσης 
και όχι ιδιώτης, ο οποίος θα φροντίσει το προσωπικό του όφελος.  
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 100/2016 

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 

ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012), 
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− 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, 

− Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007), 

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

− Την Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/Β/10.02.99), περί «εξαίρεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων 
από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών», 

− Το αριθμ. πρωτ: 446/14.04.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του, το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004221448, 

− Την υπ’ αριθμ.34/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.6/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού έτους 2016 για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 
3463/2006, 

− Την αριθμ. πρωτ: 9195/09.06.2016 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης σχετικά με την 
προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία αναρτήθηκε με 
ΑΔΑΜ: 16REQ004567522, 

− Την υπ’ αριθμ.99/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ.14/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
535.695,69 ευρώ (με ΦΠΑ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής, καθώς και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής.  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ισχύ ενός (1) έτους (μέχρι 
τη διεξαγωγή του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά το επόμενο οικονομικό έτος), 
εφόσον επαρκούν οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 50 από 76 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ή τον 
αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 
Ο ανάδοχος της προμήθειας καυσίμων θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή 

(αντλίες, δεξαμενές, ασφαλιστικά συστήματα αποθήκευσης καυσίμων και οτιδήποτε άλλο είναι 
υποχρεωτικό για την αδειοδότηση λειτουργίας του, βάση νόμου). 

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά για όλες τις αναθέτουσες αρχές 
ή για μία από αυτές. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο 
των ζητούμενων ποσοτήτων καυσίμων ανά αναθέτουσα αρχή. Όσο αφορά το Δήμο κάθε 
ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης 
των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες. 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να απορροφήσουν το σύνολο των 
ποσοτήτων που αναγράφονται σε κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, θα υπάρχει η 
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας εις βάρους του άλλου είδους. 
Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον οποίο 
έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί. 

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, 

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

− Την Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/Β/10.02.99), περί «εξαίρεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων 
από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών», 

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012), 

− Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007) περί «προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί ‘’συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012, 
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− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2016, 

− Την υπ’ αριθμ.99/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.14/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (τεχνικές προδιαγραφές 
και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού ποσού 535.695,69 ευρώ, για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε 
φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο προμήθειας - προϋπολογισμός 
Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα είδη: 

Α - ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 234.000,00 179.000,00 

2. Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 6.000,00 6.000,00 

3. Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 10.000,00 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 250.000,00 205.000,00 
 

Β - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΞΙΑ 

1.  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 4.760,00 1,077 5.126,52 

2.  Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 29.995,00 1,00 29.995,00 

3.  Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 1.111,00 1,407 1.563,17 

ΣΥΝΟΛΟ 2 35.866,00 36.684,69 
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Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε ποσό 535.695,69 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους 

προϋπολογισμούς: 

- Του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» στους ΚΑ: 15-6643.001, 15-6643.002, 60-6643.001, 15-6641.002 και 60-

6641.001 

- Του Δήμου Λαυρεωτικής στους ΚΑ: 10-6641, 10-6643, 15-6641, 15-6643, 20-6641, 30-6641, 35-

6641, 35-6644, 70-6641  

του οικονομικού έτους 2016 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 

31/12/2016, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από 

01/01/2017 έως και τη λήξη της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2: Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

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

συστήματος, ύστερα από τη νόμιμη προθεσμία ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 

της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της 

δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

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

Π1/2390/2013.  

Επίσης θα παρέχεται πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

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

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

την παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενε στο Ν.4155/2013 και 

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 
 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr   

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

   

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

προσφοράς στο Σύστημα.  

http://www.lavreotiki.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο χρόνος υποβολής προσφορών, καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

ΑΡΘΡΟ 3: Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 
Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου 

Λαυρεωτικής: κα Γ. Μαργαρίτη, (τηλ: +30 2292 3 20147, fax: +30 2292 0 69130, e-mail: nitsa@lavrio.gr). 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 

άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προς της 

εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 

ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 

ένστασης κατά της διακήρυξης. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 

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

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους Προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν 

εξετάζονται. 
ΑΡΘΡΟ 4: Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
Προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Δ.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς- χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος 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 & Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

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

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

mailto:nitsa@lavrio.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 

Γ.Γ.Ε. 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/τος 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 

μέλος 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) στηναρμόδια 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 5 : Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

 φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γραμμένα στα οικεία μητρώα του 

άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

 συνεταιρισμοί  

 ενώσεις – κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.   

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλλουν προσφορά.  
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις αναθέτουσες αρχές ή για 

μία από αυτές.  

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων 

ποσοτήτων καυσίμων ανά αναθέτουσα αρχή. Όσο αφορά το Δήμο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής 

μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε ανά Δημοτική Ενότητα παράδοσης των καυσίμων (Λαυρεωτικής – 

Κερατέας) είτε και για τις δύο (2) Δημοτικές Ενότητες. 

Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους 

καυσίμου.   
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Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες 

από μία εταιρεία ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 

εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια 

Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους 

υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι σε ισχύ. 

ΑΡΘΡΟ 6: 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 τον Ν.4155/13 

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

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

Α. Για τους Έλληνες πολίτες:  
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος 

των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος.  

3. 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 

διενέργειας του διαγωνισμού. 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 την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 

εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση.  

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. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 

1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι στην επιχείρηση 
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4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ 

ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο 

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. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 

της αριθμ.14/2016 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που συνοδεύει αυτήν καθώς και των 

σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

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

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 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 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). γ) 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). δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε 

με τον Ν. 2331/1995 ). ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

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 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν 
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υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 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. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

 Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.  

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

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

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.  

 Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.  

 Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 

(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.  

 Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με το 

Ν.3054/2002. 

Β. Για τους αλλοδαπούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο 

επαγγελματικό κατάλογο. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 

του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 
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4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους 

εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

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

αλλοδαπό Ν.Π.  

Δ. Για τους συνεταιρισμούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης.  

2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3), (4) και (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α.  

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

Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες: 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιημένου αναγνωρισμένου 

φορέα, για ενώσεις προμηθευτών 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%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά 

την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ ή από άλλο αντίστοιχου 

πιστοποιημένο- αναγνωρισμένο φορέα, 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 Ελλάδος.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

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

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν 

προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή 

ή συμβολαιογράφο. 

Γενικά  

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία 

τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι 

υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής 

υπογραφής τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται 

επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει 

και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος 

όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 

ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 

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

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.  

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του Ν.1599/1986, όσον 

αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με 

έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του Ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε 

για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα 

επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

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

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 
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προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόμενου 

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 

ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυήσεις 
(α) εγγύηση συμμετοχής: κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 

ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ή της συγκεκριμένης ομάδας 

για την οποία ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει. 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Λαυρεωτικής και ανεξαρτήτως από το 

όργανο που την εκδίδει θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: την ημερομηνία έκδοσης, 

τον εκδότη, τον αριθμό εγγύησης, το ότι απευθύνεται στο ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, το ποσό που καλύπτει, 

την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

(β) εγγύηση καλής εκτέλεσης: ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση 

της προμήθειας υποχρεούνται να καταθέσουν προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 

εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας με 

την κάθε αναθέτουσα αρχή χωρίς το ΦΠΑ. 
Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 

του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στη περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύμβασης (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

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

στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω 

εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93). 

ΑΡΘΡΟ 8: Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
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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. 

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. 

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων καυσίμων 

ανά αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9: Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»   
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:   

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας 

διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

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

υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, με διαβιβαστικό 

στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

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

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

(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
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είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς. 

Τεχνική Προσφορά   
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

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

αρχεία.  

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», όσον αφορά στην τεχνική 

προσφορά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά:  

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι τα καύσιμα θα είναι αρίστης 

ποιότητας, όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL θα είναι απαλλαγμένο από άλλες 

προσμίξεις από νερό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) 

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

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του (με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 

θεώρηση γνησίου υπογραφής.   

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομιστούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

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

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια 

(Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία 
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των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.   

ΑΡΘΡΟ 10: Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»   
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα.  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.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με έως 

τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το 

αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. Το σύστημα, κατά την υποβολή της προσφοράς, θα στρογγυλοποιήσει 

την τιμή προσφοράς σε δύο (2) δεκαδικά. 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών 

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης  =  1,00 

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης  = 1,077 

Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη  =  1,407 

παράδειγμα 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 

διακήρυξη) 5% για το πετρέλαιο κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς 

του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,077 - (1,077 Χ 0,03)=1,045 

Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δε γίνεται δεκτό.    

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιμές μονάδος, 

έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το σύστημα καθώς και το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς, σε μορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης ή η 

τιμή μονάδος για κάθε είδος της κάθε ομάδας για την οποία συμμετέχει.  

Η προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ πρέπει να ταυτίζεται με αυτή που συμπληρώνεται στο 

έντυπο οικονομικής προσφοράς. 
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Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της 

οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής 

προσφοράς, υπερισχύει το παραγόμενο από το σύστημα. 

Τιμές: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών», και συγκεκριμένα στο άρθρο 63 αναφέρεται ότι: Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται 

στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για 

έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

Κατά συνέπεια η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με ποσοστό έκπτωσης.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, 

όπως προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και 

Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.   

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. 

Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται 

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

προσφέροντα να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της 

διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις 

εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 

προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 11: Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.   

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με ένα (1) μήνα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη 

των διατάξεων του άρθρου 20, παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 12: Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 

αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που 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 τωνπροσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 
ΑΡΘΡΟ 13: Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 

των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
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ΑΡΘΡΟ 14: Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η 

χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:  

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

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.   

 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και 

την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.   

 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση 

τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.   

 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία 

διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.    

ΑΡΘΡΟ 15: Ενστάσεις - Προσφυγές 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τους οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ): στο Δήμο, μέσα στο μισό του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 

ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται 

το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη 

ημέρα.  

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν (άρθρο 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ): Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Υποβάλλεται μέχρι και 

την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 

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

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται 

δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.  

Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 
ΑΡΘΡΟ 16: Χρόνος & 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 17: Σύμβαση 
Ο Ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να προσέλθει για 

την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την κάθε αναθέτουσα αρχή και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση θα περιλάβει τους όρους της διακήρυξης σε συνδυασμό με την οικονομική προσφορά, την 

τεχνική περιγραφή, καθώς και κάθε απαραίτητο συμπληρωματικό όρο. 

Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από τονόμιμο 

εκπρόσωπο κάθε αναθέτουσας αρχής: (α) το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, (β) την  

Πρόεδρο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ». 

Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν 

προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:   

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.   

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

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.   

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

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της 

προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 
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προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.  Ο 

Δήμος και το Νομικό Πρόσωπο διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να 

αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση των φορέων κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει 

το 5% της αναληφθείσας προμήθειας.  Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου 

καυσίμου και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή.  Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.    

ΑΡΘΡΟ 18: Χρονική διάρκεια σύμβασης 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ισχύ ενός (1) έτους (μέχρι τη 

διεξαγωγή του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά το επόμενο οικονομικό έτος), εφόσον 

επαρκούν οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 19: Τροποποίηση σύμβασης – αυξομείωση ποσοτήτων  
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 20: Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 
Η παράδοση των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) θα γίνεται καθημερινά στο 

πρατήριο του προμηθευτή, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη σε δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες από τη λήψη κάθε παραγγελίας, θα διενεργείται σε ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών 

και ακόμα σε ώρες πέραν του ωραρίου αυτών, αν η Επιτροπή δύναται να το παραλάβει.  

Ειδικότερα: 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στα Δημοτικά Καταστήματα Λαυρεωτικής και Κερατέας, στα 

λοιπά κτίρια των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.  

Για το Νομικό Πρόσωπο «ΚΕΦΑΛΟΣ», η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στα ακόλουθα 

κτίρια: 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 

1.  
Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (οδός Στράβωνος & Ανωνύμων, 

Λαύριο) 

2.  ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (οδός Ευεργέτη Κων/νου Α. Πρίφτη, Κερατέα) 

3.  ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (Ελ. Βενιζέλου & Φωκ. Νέγρη, Λαύριο) 
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4.  Έδρα διοικητικών υπηρεσιών ΝΠΔΔ (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα) 

5.  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (οδός Αθηνάς, αρ. 29, Λαύριο) 

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου 

και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε σχέση με άλλα 

οχήματα. 

Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα 

οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία   

καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά 

προτεραιότητα. 

Η τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη, θα γίνεται εντός 

των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Συγκεκριμένα: 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας 

Λαυρεωτικής θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας αυτής. 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 21: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 
Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται από κάθε αναθέτουσα αρχή, σταδιακά καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατόπιν υποβολής ανάλογων τιμολογίων και εφόσον η επιτροπή 

παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. 

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγια αμέσως 

μετά την παράδοση του καυσίμου, στο οποίο θα επισυνάπτεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών της ημέρας 

παράδοσης του υγρού καυσίμου, του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Αττικής, ώστε να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον, υπόκειται σε κράτηση: 

Φόρο εισοδήματος, ποσοστό 1% (άρθρο 55 του Ν.2238/1994) 

Ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων 

ΑΡΘΡΟ 22: Προσυμβατικός Έλεγχος Νομιμότητας  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η διαδικασία 

του παρόντος διαγωνισμού, λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, υπόκειται σε 

προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 23: Επίλυση διαφορών  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 60/07 

και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 
ΑΡΘΡΟ 24: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί:  

- άπαξ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

- στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  

- σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ( ή δημοπρασιών) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  

- σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού  

- σε μια εβδομαδιαία του Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του ΕΚΠΟΤΑ.  

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής: 

www.lavreotiki.gr.  

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται σε 52 τουλάχιστον ημέρες σε περίπτωση 

αποστολής της περίληψης διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω fax. 

Σε περίπτωση αποστολής της διακήρυξης με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τον τρόπο 

διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3 του Π.Δ. 60/07, η προθεσμία των 52 

ημερών μπορεί να περιορίζεται κατά 7 ημέρες (άρθρο 32 παρ. 5 Π.Δ. 60/2007).  

Επίσης, η προθεσμία των 52 ημερών μπορεί περαιτέρω να περιορίζεται κατά 5 ακόμα ημέρες, όταν η 

αναθέτουσα αρχή παρέχει με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, 

ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού,  προσδιορίζοντας στο κείμενο 

της διακήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση (άρθρο 32 παρ. 6 Π.Δ. 

60/07). 

Η παρούσα εστάλη στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις ……………………... 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέφθηκε από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 
(ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.10/2016 
διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση Σπυρίδωνος Ρώμα) 
Αρ. Απόφ.: 101/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=60/07&typen=8
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=60/07&typen=8
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=60/07&typen=8
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«άσκησης ή μη ενδίκων μέσων (ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά 

της υπ’ αριθμ.10/2016 διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση 

Σπυρίδωνος Ρώμα)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω ύπαρξης προθεσμίας για το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν 
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 
Ο κος Σπύρος Ρώμας του Σταύρου, επιχειρηματίας, υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.10/2016 διαταγής πληρωμής εναντίον του Δήμου 
Λαυρεωτικής, με την οποία μας υποχρεώνει να του καταβάλουμε τα κατωτέρω ποσά: 

1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 19.548,39 ευρώ. 
2. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου Δελτίου 

Αποστολής – Τιμολόγιου για την πώληση αγαθών και Τιμολογίου για την Παροχή 
Υπηρεσιών μέχρι την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής 1.677,47 ευρώ. 

3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 485,00 ευρώ. 
4. Για σύνταξη επιταγής 485,00 ευρώ. 
5. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, 

επίδοση τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
Συνολικά: 22.345,86 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
 Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 16 Ιουνίου 2016 και πήρε 

αριθμό πρωτοκόλλου 9604/16.06.2016. 
Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διακοπής 

πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής. 
Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι ο αιτών πώλησε και παρέδωσε 

ανταλλακτικά και παρείχε υπηρεσίες για την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως 
αναφέρονται ακολούθως: 
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1. Στις 07.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3022 δημοτικό όχημα. 
2. Στις 07.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 94682 μηχάνημα έργου. 
3. Στις 08.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3024 δημοτικό όχημα. 
4. Στις 08.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6037 δημοτικό όχημα. 
5. Στις 08.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8431δημοτικό όχημα. 
6. Στις 09.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 66326 μηχάνημα έργου. 
7. Στις 09.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3092 δημοτικό όχημα. 
8. Στις 10.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88161 μηχάνημα έργου. 
9. Στις 10.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2221 δημοτικό όχημα. 
10. Στις 10.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6144 δημοτικό όχημα. 
11. Στις 12.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88161 μηχάνημα έργου. 
12. Στις 12.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3140 δημοτικό όχημα. 
13. Στις 12.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5520 δημοτικό όχημα. 
14. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3022 δημοτικό όχημα. 
15. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 94682 μηχάνημα έργου. 
16. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3024 δημοτικό όχημα. 
17. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6037 δημοτικό όχημα. 
18. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8431 δημοτικό όχημα. 
19. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 66326 μηχάνημα έργου. 
20. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3092 δημοτικό όχημα. 
21. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88161 μηχάνημα έργου. 
22. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2221 δημοτικό όχημα. 
23. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6144 δημοτικό όχημα. 
24. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88161 μηχάνημα έργου. 
25. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3140 δημοτικό όχημα. 
26. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5520 δημοτικό όχημα. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής 
των ανωτέρω αναφερομένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, νομίμως υπογεγραμμένων των Δ.Α.- Τ. 
και των Τ.Π.Υ., επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή αυτών, καθώς και το 
συμφωνηθέν τίμημά τους. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Υπηρεσία 
δε διαθέτει κάποια αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αντικρουσθεί η ουσιαστική βάση και τα 
πραγματικά περιστατικά όπως τα επικαλείται ο κος Ρώμας στην αίτησή του.   

Για το λόγο αυτό, πρότεινε να μην ασκηθεί ανακοπή από τον Δήμο κατά της αριθμ.10/2016 
διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Λαυρίου, καθώς τυχόν άσκηση ενδίκου μέσου απλώς θα 
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καθυστερούσε την οριστική διευθέτηση του ζητήματος και θα ζημίωνε το Δήμο με επιπλέον τόκους. 
Επιπλέον, πρότεινε να ζητηθεί από τον κο Ρώμα να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να 
δηλώνεται ότι παραιτείται από την απαίτηση των τόκων. 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, ο 
κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.10/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 
Λαυρίου, με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στον κο Σπυρίδωνα Ρώμα του 
Σταύρου, το ποσό των 22.345,86 ευρώ, νομίμως εντόκως από την ημέρα επίδοσης της διαταγής 
πληρωμής μέχρις εξοφλήσεως. 
(β) να καταθέσει ο αιτών, Σπ. Ρώμας, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι παραιτείται από την 
απαίτηση των τόκων και ζητά την καταβολή μόνο του κεφαλαίου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για 
τη σύνταξη γνωμοδότησης – υπομνήματος για την αντίκρουση των εκτιθέμενων στην υπ’ αριθμ. 
9/2016 Πράξη του αρμόδιου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία επεστράφη το 
αριθμ.63/2016 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
Αρ. Απόφ.: 102/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης – υπομνήματος για την αντίκρουση 

των εκτιθέμενων στην υπ’ αριθμ. 9/2016 Πράξη του αρμόδιου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 

την οποία επεστράφη το αριθμ.63/2016 χρηματικό ένταλμα πληρωμής». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Τα 
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μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 
Με την υπ’ αριθμ. 9/2016 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο 

Αγίας Παρασκευής επεστράφη αθεώρητο το χρηματικό ένταλμα πληρωμής 63 Α, οικονομικού έτους 
2016, το οποίο εκδόθηκε στο όνομα του κου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, αναδόχου της 
υπηρεσίας «ενεργειακή αναβάθμιση & επισκευή παλαιού Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου», ποσού 
24.267,90 ευρώ.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να επανυποβάλει το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
αντικρούοντας όσα εκτέθηκαν στην αριθμ.9/2016 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποστηρίζοντας 
τη νομιμότητα της ανάθεσης παροχής της υπηρεσίας. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το αριθμ. πρωτ: 10414/28.06.2016 έγγραφό του προς την 
Οικονομική Επιτροπή, εισηγείται τα ακόλουθα:  
     «Κύριοι,  

     Σχετικώς με το ζήτημα  της   σύνταξης  γνωμοδότησης - υπομνήματος, για την αντίκρουση  των 

εκτιθέμενων  στην  υπ’ αριθμ.  9/2016  Πράξη του αρμοδίου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  με 

την οποίαν επεστράφη το αριθμ. 63/2016 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου  και προς 

υποστήριξη της  αποφασισθείσας  ανάθεσης  και της παραλαβής  υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης  

και επισκευής του παλαιού Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου ,  έχω να σας γνωρίσω τα ακόλουθα:  

     Θεωρώ ότι ο Δήμος, λαμβανομένου υπ’ όψη και του φόρου εργασίας μου, ως  μόνου δικηγόρου  

χωρίς  κάν γραμματειακή ή  άλλη υποστήριξη, πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγορικό γραφείο με ανάλογη 

εξειδίκευση  και εμπειρία, σε αντικείμενα της φύσεως του ανωτέρω ζητήματος, με γνώμονα την   

πληρεστέρα  εξασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. » 
Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την 

ανάθεση της πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό 
Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε. - λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας του την οποία απέκτησε δια της 
πολυετούς ενασχόλησής του με τα ζητήματα των ΟΤΑ, τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο ως νομικός 
σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και σε θεωρητικό-επιστημονικό επίπεδο ως συγγραφέας του δίτομου έργου 
«Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006», καθώς και του επίσης δίτομου έργου 
«Ερμηνεία Καλλικράτη Ν. 3852/2010» - ώστε να συντάξει γνωμοδότηση - υπόμνημα στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο περί επανυποβολής του υπ’ αριθμ. 63/2016 χρηματικού εντάλματος πληρωμής, αντικρούοντας 
τα όσα εκτίθενται στην υπ’ αριθμ. 9/2016 πράξη της αρμοδίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της ανάθεσης και της παραλαβής υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης 
και επισκευής παλαιού Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου στον κο Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η Οικονομική Επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.  

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την ανάθεση σε 
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη α) την απαιτούμενη για τον χειρισμό της υπόθεσης  
επιστημονική εργασία, β) την πολυπλοκότητα των νομικών διατάξεων και θεμάτων του νομικού 
ζητήματος,  γ) την ειδική γνώση και εμπειρία του ανωτέρω δικηγόρου επί συναφών δημοτικών θεμάτων, 
δ) τον απαιτούμενο  προς ανάλωση χρόνο αντιμετώπισης της υπόθεσης, ε) τη σοβαρότητα του ζητήματος 
για το Δήμο Λαυρεωτικής 

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: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− την αριθμ. πρωτ:10414/28.06.2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α - Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Ζυγούρη του 
Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.ΔΣΑ 6216 και έδρα επί της οδού Μπουμπουλίνας 
αρ. 9-11 στην Αθήνα (Τ.Κ. 106 82), λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας του την οποία 
απέκτησε δια της πολυετούς ενασχόλησής του με τα ζητήματα των ΟΤΑ, τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο 
ως νομικός σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και σε θεωρητικό-επιστημονικό επίπεδο ως συγγραφέας του 
δίτομου έργου «Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006», καθώς και του επίσης δίτομου 
έργου «Ερμηνεία Καλλικράτη Ν. 3852/2010», αλλά και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης για τη Δήμο 
Λαυρεωτικής, ώστε να συντάξει γνωμοδότηση - υπόμνημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο περί επανυποβολής 
του υπ’ αριθμ. 63/2016 χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου Λαυρεωτικής, αντικρούοντας τα 
όσα εκτίθενται στην υπ’ αριθμ. 9/2016 πράξη της αρμοδίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της ανάθεσης και της παραλαβής υπηρεσιών «ενεργειακής αναβάθμισης 
και επισκευής παλαιού Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου» στον κο Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο, 
Τεχνική Κατασκευαστική Εμπορική Εταιρεία. 
Β - Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν, εκφράζοντας την αντίθεσή τους με την αναγκαιότητα της ανάθεσης και επιφυλάχθηκαν να 
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εκφράσουν περαιτέρω τις απόψεις τους επί του θέματος κατά τη συζήτηση αυτού στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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