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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  1 6 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 8 Ιουλίου 2016  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 8 Ιουλίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 12:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 04.07.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός,  
Παναγιώτης Τσίκλος, Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 
Απόντα μέλη  : - 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 103/2016 

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/04.07.2016 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/04.07.2016 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 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 00-6495.001 Τοποθέτηση & καθαρισμός χημικών τουαλετών 7.000,00 € 3.450,00 € 585 

2 00-6073 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό 
σεμινάριο 2.500,00 € 350,00 € 586 

3 35-6262.003 Προμήθεια φυτών για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας 24.600,00 € 600,00 € 587 

4 10-6261.002  Προμήθεια και τοποθέτηση περσίδων στο Δημαρχείο 
Κερατέας 30.000,00 € 470,00 € 588 

5 10-6115 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή (απόφαση Ο.Ε. 
255/2015) 17.000,00 € 17.000,00 € 589 

6 10-7135 Προμήθεια ανεμιστήρων για το Παλαιό 
Μηχανουργείο Λαυρίου 10.000,00 € 650,00 € 590 

7 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης (πάγια προκαταβολή) 7.000,00 € 1.350,00 € 591 

8 
20-6672 

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (πάγια 
προκαταβολή) 

3.000,00 € 1.000,00 € 592 

9 
30-6672 

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (πάγια 
προκαταβολή) 

4.000,00 € 540,00 € 593 

10 
35-6264 

Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (πάγια 
προκαταβολή) 

3.000,00 € 1.000,00 € 594 

11 
10-6634 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 
(πάγια προκαταβολή) 

10.000,00 € 500,00 € 595 

12 10-7133 Έπιπλα - σκεύη (πάγια προκαταβολή) 10.000,00 € 500,00 € 596 

13 
10-6672 

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (πάγια 
προκαταβολή) 

6.000,00 € 1.000,00 € 597 

14 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός (πάγια προκαταβολή) 10.000,00 € 1.000,00 € 598 

15 
10-6264 

Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (πάγια 
προκαταβολή) 

2.000,00 € 1.000,00 € 599 

    ΣΥΝΟΛΟ   30.410,00 €   

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Δήμου Λαυρεωτικής 
(Αναστασία Καραγιώργου) 
Αρ. Απόφ.:104/2016   
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από 

την πάγια προκαταβολή του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 10603/30.06.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

Κ.Α. 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 
ΔΟΥΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
13/06/2016 23 496,00 € 

 
  

8%=32 
 

45-6261.001 

2 
ΧΟΛΕΒΑ 
ΕΛΕΝΗ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3140 

 
13/06/2016 33 112,84 € 

  35-6671 

3 
ΧΟΛΕΒΑ 
ΕΛΕΝΗ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
13/06/2016 32 272,80 € 

 
4%=8,80 

 
10-7135 

 

4 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ

-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Ο.Ε. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 
 13/06/2016 892 372,00 € 

 
4%=12 

 10-7135 

5 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

 14/06/2016 36 334,80 € 
 

4%=10,80 
 30-7135.001 

6 
ΔΟΥΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
14/06/2016 7 496,00 € 

 
4%=16 

 10-6672 

7 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
14/06/2016 03072013800000

803 
146,60 € 

  00-6221 

8 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ 
 

21/06/2016 25 496,00 € 
 

8%=32 
 30-6414.002 

9 BEST MARINE 
 

ΣΩΣΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
16/06/2016 13 91,76 € 

  00-6495.001 

10 
ΓΚΙΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΗΙ 
7310 

 
21/06/2016 91 334,80 € 

 
  

8%=21,60 
 

20-6263.001 

11 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

Α.Ε. 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
21/06/2016 03072011600021

777 
28,58 € 

  00-6221 
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12 

 
ΜΠΥΡΤΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 
 

     

21/06/2016 
 
 

1033 
 

 
 

86,80 € 
 

 00-6495.001 

13 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤ

ΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

 

     

22/06/2016 3517 347,20 € 
 

4%=11,20 
 10-7135 

14 AUTOVISION 
 

KTEO 
 27/06/2016 1567-1561 

 
99,00 € 

  20-6672 

15 AUTOVISION 
 

ΚΑΡΤΕΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

 
27/06/2016 1852-1858 67,00 € 

  
10-6671, 
20-6671 
35-6671 

16 
ΧΟΛΕΒΑ 
ΕΛΕΝΗ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 
28/06/2016 34-35-36-37 167,40 € 

  10-6671 
70-6671 

17 
ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ  

     
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 

 
29/06/2016 159 12,00 € 

  20-7131.003 

     ΣΥΝΟΛΟ 3.961,58€ 144,40€  

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

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

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

− το άρθρο του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την αριθμ.25/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ:10603/30.06.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό 
μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Αναστασία Καραγιώργου, 
συνολικού ύψους 3.961,58 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των αντίστοιχων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου Γεώργα Γιώργου σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που 
αφορά τα έσοδα των Δήμων 
Αρ. Απόφ.:105/2016   
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης συμμετοχής του υπαλλήλου 

Γεώργα Γιώργου σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που αφορά τα έσοδα των Δήμων», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία Training NET E.E. διοργανώνει στις 11 και 12 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα, διήμερο 
εξειδικευμένο σεμινάριο με θέματα που αφορούν τα έσοδα των Δήμων: 

− Τέλος καθαριότητας & φωτισμού 

− Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 

− Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεων, εστιατορίων, κλπ. 

− Περίπτερα 

− Νεκροταφεία 
Εισηγήτρια είναι η κα Βασιλική Τσιάντη, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 350,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα.  
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αρ. 

πρωτ:11105/30.06.2016 αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση συμμετοχής 
του υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων, κου Γιώργου Γεώργα στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος για τη συμμετοχή του στο εν λόγω σεμινάριο, συνολικής δαπάνης 350,00 ευρώ, θα βαρύνει 
τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, με τίτλο 
«δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Την αριθμ. πρωτ: 11105/30.06.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Λαυρεωτικής, κου Γιώργου Γεώργα, 
σε διήμερο εξιδεικευμένο σεμινάριο που διοργανώνεται από την εταιρεία TRAINING NET E.E., υπηρεσίες 
διεξαγωγής σεμιναρίων, επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Πατησίων 
206, με ΑΦΜ 998297137, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, με θέματα εσόδων. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 
11 και 12 Ιουλίου 2016. 
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Β. Η συνολική δαπάνη ποσού 350,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 
Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 
 
ΘΕΜΑ: Εκδίκαση της αριθμ. πρωτ: 10244/27.06.2016 προδικαστικής προσφυγής - ένστασης που 
κατέθεσε η εταιρεία «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 308/2016 
διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – 
συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων & υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 106/2016 

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 «εκδίκασης της αριθμ. πρωτ: 

10244/27.06.2016 προδικαστικής προσφυγής - ένστασης που κατέθεσε η εταιρεία ‘’ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.’’ κατά της υπ’ αριθμ. 308/2016 διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού που αφορά 

την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων & υπερκατασκευών του Δήμου 

Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1. Το αριθμ. πρωτ: 4846/07.04.2016 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά 

με την «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών» του Δήμου Λαυρεωτικής, το 
οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ 004325375, 
2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 στον οποίο έχει 

προβλεφθεί σχετική πίστωση στους Κ.Α. 10-6263.001, 20-6263.001, 30-6263.001, 35-6263.001, 70-6263.001, 
3. Την υπ’ αρ. 47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων & υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής», 
4. Την υπ’ αρ. 25/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

1.269.000,00 ευρώ, 
5. Τις υπ’ αρ. Α-523, Α-524, Α-525, Α-526, Α-527/2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, 
6. Την υπ’ αρ. 72/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση της 

αριθμ.25/2016 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας, 
7. Την υπ’ αριθμ. 308/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 

ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
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Η διακήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στις 2 Ιουνίου 2016, με ηλεκτρονικά μέσα. 

Ολόκληρη η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 16PROC004574221), περίληψη της 
διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 67ΧΓΩΛ1-ΨΤΟ), ενώ τα τεύχη του διαγωνισμού 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lavreotiki.gr. 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε κατά τα νόμιμα στο Τεύχος 
Δημοσίων Συμβάσεων στις 17 Ιουνίου 2016 (ΦΕΚ 282/Δ.Δ.Σ./17.06.2016), καθώς και στις εφημερίδες: 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΠΑΛΜΟΣ & ΧΤΥΠΟΣ.  

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η ενδιαφερόμενη 
εταιρεία «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατέθεσε την από 26.06.2016 προδικαστική 
προσφυγή/ ένσταση του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 κατά της της ανωτέρω διακήρυξης του διαγωνισμού, η 
οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό 10244/27.06.2016. Η ένσταση έχει αναφέρει τα κατωτέρω: 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ/ΕΝΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3886/2010 

 
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» και με το 
διακριτικό τίτλο «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε» που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 212, Τ.Κ. 
546 28 Μενεμένη, Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα  

ΚΑΤΑ 
Της υπ. αριθ. 308/2016 (αριθ. πρωτ. 8472/02.06.2016) διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 
Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
και της υπ. αριθ. 25/2016 μελέτη της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού -
1.269.000,00- ευρώ, ο οποίος θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 20-07-2016 και ώρα 17:00, με α/α συστήματος 25186.  
 
Επειδή ο ως άνω διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και του Π.Δ60/07 ισχύουν τα 
παρακάτω:  
Η διακήρυξη μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 227 Ν 
3852/10) ή, αν πρόκειται για διαγωνισμούς διεπόμενους από τα προεδρικά διατάγματα 60/2007 και 59/2007, με την 
προδικαστική προσφυγή και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 4 και 5 αντίστοιχα του Ν 3886/2010.  
Η επιτροπή του διαγωνισμού εξετάζει την ένσταση και υποβάλλει σχετική γνωμοδότηση στην οικονομική επιτροπή, που 
αποφαίνεται τελικά.  

ΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, του Π.Δ. 60/07, τους όρους της παρούσας διακήρυξης τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ισχύουν τα παρακάτω:  
Α. Ενιστάμεθα και προσφεύγουμε κατά τη διαδικασίας δημοσιότητας-δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης για τους 
παρακάτω λόγους:  
Το άρθρο 10° -Δημοσίευση της προκήρυξης, αναφέρει ρητά:  
10.1. Η προκήρυξη του διαγωνισμού όπως ορίζεται από το άρθρο 29 του Π.Δ. 60/07, θα αποσταλεί προς δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 32 του ανωτέρω Π.Δ. η ελάχιστη 

http://www.lavreotiki.gr/
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προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 
της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοσίευση, διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ.5 του Π.Δ.60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 30 παρ.3 & άρθρο 32 
παρ.5 και 6 του Π.Δ. 60/07). 10.2. Επίσης η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαύγεια, θα 
δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες 
οικονομικές εφημερίδες και σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3548/07. 
Παράλληλα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό τοιχοκόλλησης, και θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lavreotiki.gr.  
Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.3 & άρθρο 32 παρ.5 και 6 του Π.Δ. 60/07 ισχύει:  
Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και 
στην παράγραφο 3 εδάφιο β), είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη 
συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης την 
ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Η σύντμηση αυτή μπορεί να ορίζεται επιπλέον της 
μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.  
Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη, έγγραφα ή 
πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 33 και 34, μολονότι 
ζητήθηκαν εμπρόθεσμα, ή όταν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή 
εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών 
παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.  
Κατόπιν ελέγχου της εταιρείας μας να υπολογίσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρούσας ένστασης-
προσφυγής διαπίστωσε τα ακόλουθα:  
Η ημερομηνία αποστολής και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται στην περίληψη 
της διακήρυξης, ή 2α Ιουνίου 2016.  
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 10 τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 
στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η ανάρτηση των τευχών της διακήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου (ιστοσελίδα) έχει γίνει στις 13-06-
2016 όπως αποδεικνύεται από την αποτύπωση της σελίδας παρακάτω:  
ΑΡΧΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ( Επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή 
υπηρεσιών σε ετήσια βάση α) της αποκατάστασης έκτακτων βλαβών και β) της προληπτικής συντήρησης όλου του 
Κινητού Εξοπλισμού του Δήμου  
13 Ιουν 2016  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 308 -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΑΡΙΘΜ.25_2016 - ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
- See more at: http://www.lavreotiki.gr/index.php/component/k2/item/320  
ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ( Επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)  
Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» στις 13-06-2016, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
απαιτείται «αμελλητί» από την ημερομηνία έκδοσης του διοικητικού εγγράφου η ανάρτηση της:  
 
ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  
Με την ψήφιση του Ν. 4210/2013 (άρθρο 23) οι αναρτημένες πράξεις ενισχύονται θεσμικά με τους εξής τρόπους:  
Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της 
ανάρτησής της στο Διαύγειας. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης κάθε πράξη υπογράφεται ψηφιακά από το σύστημα 
Δι@ύγεια και αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο ΑΔΑ είναι η ταυτότητα κάθε 
αναρτημένης πράξης, την πιστοποιεί και την ακολουθεί εφεξής.  
Το αναρτημένο έγγραφο, εκτός όσων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, υπερισχύει έναντι όλων των 
λοιπών εκδόσεων της πράξης  
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Ο πολίτης μπορεί να επικαλείται τα αναρτημένα έγγραφα στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να 
απαιτείται η επικύρωσή τους. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ της πράξης για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τους 
δημόσιους φορείς  
Οι δημόσιες υπηρεσίες διεκπεραιώνουν υποθέσεις χωρίς να διακινούν τα αναρτημένα έγγραφα. Αρκεί η επίκληση του 
ΑΔΑ των πράξεων για την επικοινωνία μεταξύ φορέων.  
Νόμος 4210/2013 -Άρθρο 3  
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο  
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα 
του οργάνου που τις εξέδωσε.  
Επίσης η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 282/17-06-2016/Δ.Δ.Σ και άρα τελευταία δημοσίευση είναι η 
17-06-2016 και η ημέρα κυκλοφορίας η 20-06-2016.  
Η ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται η ημέρα 
δημοσίευσης της διακήρυξης και η τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα.  
Ως ημερομηνία δημοσίευσης, από την οποία αρχίζει η προθεσμία για την υποβολή της ένστασης, θεωρείται η τελευταία 
χρονολογικά δημοσίευση σε οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα μέσα, δηλαδή στον τύπο, στην εφημερίδα της 
κυβέρνησης ή στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, κατά περίπτωση (ΣτΕ ΕπΑν 1248/2006, 
272/2004, 263/1998 νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ). Αν κατά την ημερομηνία αυτή (τελευταία δημοσίευση) 
δεν ήταν δυνατή η διάθεση της διακήρυξης από την αναθέτουσα αρχή στους ενδιαφερόμενους, η προθεσμία 
υπολογίζεται από τη μεταγενέστερη ημερομηνία που κατέστη δυνατή η διάθεση αυτή. Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 
διακήρυξης στην εφημερίδα της κυβέρνησης νοείται η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας του οικείου ΦΕΚ (ΣτΕ 
ΕπΑν 179/2011).  
 
ΣΥΝΕΠΩΣ η υποβολή της ένστασης-προσφυγή της εταιρεία μας είναι εμπρόθεσμη, νόμιμη και σύμφωνη με την 
ισχύουσα νομοθεσία.  
Επίσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ισχύουν τα 
παρακάτω:  
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015  
ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ”  
Α. Η αρχή της υποχρεωτικής δημοσιότητας και της διαφάνειας  
7. Η αρχή της διαφάνειας συναντάται στο πλέγμα των διατάξεων εκείνων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως απόρροια της αρχής της ίσης μεταχείρισης, που αξιώνει τη διασφάλιση της 
ισότητας των προσφερόντων, και η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή στο συνολικό πλαίσιο των κανόνων δικαίου 
που διέπει το καθεστώς της ανάθεσης των εν λόγω συμβάσεων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.  
8. Η αρχή της διαφάνειας αποτελεί τη βάση των Οδηγιών δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να καθίσταται 
δυνατός ο έλεγχος της τήρησης αυτής. Έχει δε την έννοια της υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής προς 
διασφάλιση, υπέρ όλων των ενδεχόμενων αναδόχων, προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας που να καθιστά δυνατό το 
άνοιγμα της αγοράς δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό – προτίμηση διαδικασιών ανάθεσης με δομή και όρους 
που ευνοούν την ευρεία συμμετοχή και το γνήσιο ανταγωνισμό και χρήση σαφών κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και 
ανάθεσης -, καθώς και τον έλεγχο του αμερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών του διαγωνισμού. Ειδικά μάλιστα στο 
πεδίο των δημοσίων συμβάσεων η λήψη πρόσθετων μέτρων διαφάνειας, χάριν της προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι λ.χ. η θέσπιση ποικίλων κανόνων δημοσιότητας, η 
παρουσία των ενδιαφερομένων στο άνοιγμα των προσφορών κ.λπ., καλύπτει τα κενά της αρχικής αντίληψης ότι τα 
υφιστάμενα νομοθετικά μέτρα για τη διασφάλιση της ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού ήταν αρκετά για να 
αντιμετωπισθεί η απειλή από τη διαφθορά. Συνεπώς η διαφάνεια στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων συνιστά 
θεμελιώδη κανόνα του ενωσιακού δικαίου.  
9. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)2 η αρχή της διαφάνειας πρέπει να 
τυγχάνει εφαρμογής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, ιδίως δε στο στάδιο της επιλογής υποψηφίων 
ακόμη και εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη περί τούτου, ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγμάτωση της αρχής της 
παροχής ίσων ευκαιριών στους υποβάλλοντες προσφορά.  
10. Η διαφάνεια είναι κομβικής σημασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο, επειδή η ποιότητα των προσφορών αγαθών 
και υπηρεσιών είναι ουσιαστικά σχετική και οι προσφέρουσες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σαφούς 
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θεώρησης της αγοράς και των δυνατοτήτων προσφοράς των ανταγωνιστών τους, έτσι ώστε να βελτιωθούν και να 
παρουσιάσουν τη βέλτιση δυνατή προσφορά. Ωστόσο υποστηρίζεται και η άποψη ότι η διαφάνεια πριν από τη σύναψη 
της δημόσιας σύμβασης ενδεχόμενα να είναι ζημιογόνος, αφού προκαλεί τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμιστούν με τους 
ανταγωνιστές τους αντί να παρουσιάσουν μια προσφορά συμβατή με τις δικές τους δυνατότητες. Η αρχή της 
διαφάνειας συνεπάγεται ότι όλοι οι όροι και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού πρέπει να είναι 
διατυπωμένοι με σαφήνεια, με ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στα λοιπά 
τεύχη δημοπράτησης, ώστε αφενός να παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και επιδεικνύοντες τη 
συνήθη επιμέλεια διαγωνιζόμενους τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω όρων και 
λεπτομερειών και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και αφετέρου να καθιστούν δυνατό τον εκ μέρους της 
αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικό έλεγχο του εάν οι προσφορές των διαγωνιζομένων ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση. Αποτελεί δε υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής από την αρχή της 
διαφάνειας να ακολουθεί την ίδια ερμηνεία των κριτηρίων ανάθεσης καθόλη τη διάρκεια διαδικασίας και τέλος κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών τα κριτήρια αυτά να εφαρμόζονται κατά τρόπο αντικειμενικό και ενιαίο για όλους τους 
προσφέροντες.  
11. Η αρχή της διαφάνειας συνδέεται και με το αμερόληπτο της διεξαγωγής της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας στις 
δημόσιες συμβάσεις, με συνεπαγόμενο γεγονός τη διασφάλιση υπέρ όλων των πιθανών αναδόχων προσήκοντος 
βαθμού δημοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγμα στον ανταγωνισμό του τομέα δημοσίων συμβάσεων, καθώς 
και τον έλεγχο της αμερόληπτης διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης. Συνακόλουθα η υποχρέωση διαφάνειας 
έχει κατ' ουσίαν ως σκοπό να αποκλείει τον κίνδυνο ευνοιοκρατίας και αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας 
αρχής.  
12. Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας 
συνεπάγονται, μεταξύ άλλων, υποχρέωση διαφάνειας, η οποία συνιστάται στη διασφάλιση υπέρ όλων των 
πιθανών αναδόχων προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγμα της αγοράς στον 
ανταγωνισμό, καθώς και στον έλεγχο του αμερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών διαγωνισμού.  
13. Η διαφάνεια με την έννοια της δημοσιότητας αποσκοπεί στο άνοιγμα της ανταγωνιστικής διαδικασίας δημοσίων 
συμβάσεων σε κατά το δυνατόν περισσότερους ανταγωνιστές. Υπό το πρίσμα αυτό η διαφάνεια προβάλλει ως η πρώτη 
προϋπόθεση της ύπαρξης υγιούς ανταγωνισμού και είναι τόσο ουσιώδης όσο και η έννοια του ανταγωνισμού. Για το 
λόγο αυτό αφορά όλους τους ουσιώδεις όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης, δηλαδή δεν 
αφορά μόνον στη δημοσιότητα των όρων της διακήρυξης, αλλά καταλαμβάνει επίσης τη διατύπωση, την ερμηνεία και 
την εφαρμογή τους. Έτσι η αρχή της δημοσιότητας και της διαφάνειας επιβάλει σαφή και ακριβή μνεία των ελάχιστων 
όρων συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία στην ίδια τη διακήρυξη, χωρίς να αρκεί η παραπομπή μέσω της 
διακήρυξης σε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.  
14. Η διαφάνεια διακρίνεται σε εκ των προτέρων (ex ante) και εκ των υστέρων (ex post) διαφάνεια. Η εκ των 
προτέρων (ex ante) διαφάνεια καλύπτει τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και την εισαγωγική διαδικασία. 
Έχει ως σκοπό να διευκολύνει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων διαγωνιζομένων στη διαγωνιστική 
διαδικασία. Η εκ των υστέρων (ex post) διαφάνεια συνέχεται με τη χωρίς κενά τεκμηρίωση της διαδικασίας. Από αυτήν 
απορρέει μεταξύ άλλων η δυνατότητα των διαγωνιζομένων να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, ώστε να ασκηθεί ο 
επιγενόμενος νομικός έλεγχος των νομικών ελαττωμάτων στη διαδικασία.  
15. Συνεπώς το βασικό μοχλό για την πραγμάτωση της αρχής της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις αποτελεί 
η δημοσιότητα, η οποία διασφαλίζει την ενημέρωση και την ελεύθερη πρόσβαση των ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων και έτσι καθίσταται συνιστώσα της έννοιας του 
ανταγωνισμού  
 
Β. Η αρχή της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας  
17. Στενά συνδεδεμένη με την αρχή της διαφάνειας είναι και η αρχή της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας της 
αναθέτουσας αρχής και εν γένει των οργάνων διεξαγωγής του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης11. Διαφάνεια και 
αμεροληψία πρέπει να καλύπτουν κάθε δημόσια σύμβαση από το προσυμβατικό στάδιο μέχρι και την 
ολοκλήρωση της σύμβασης και την παράδοση του αγαθού, του έργου ή της παροχής υπηρεσίας. Όλα τα στάδια 
της διαγωνιστικής διαδικασίας πρέπει να χαρακτηρίζονται από τη διασφάλιση του αμερόληπτου αυτής. Σε κανένα 
στάδιο δεν πρέπει να δίνεται υποψία μεροληπτικής συμπεριφοράς.  
18. Σύμφωνα με την αρχή της διοικητικής αμεροληψίας, που αποτελεί ειδικότερη έκφανση της γενικής αρχής του 
κράτους δικαίου, η οποία απορρέει από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(αρχή της δίκαιης δίκης, άρθ. 6 παρ.1 ΕΣΔΑ) τα πρόσωπα που αποτελούν τα διοικητικά όργανα, είτε μονομελή είτε ως 
μέλη συλλογικού οργάνου, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για αμερόληπτη κρίση, ώστε να δημιουργείται στο 
διοικούμενο η πεποίθηση περί του αδιάβλητου της λαμβανόμενης διοικητικής απόφασης.  
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19. Στην εθνική έννομη τάξη η αρχή της αμεροληψίας της διοίκησης έχει αποτυπωθεί στο άρθρο 7 του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999(, κατά τους ορισμούς του οποίου όλα τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή 
συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.  
20. Η αρχή της αμεροληψίας θεωρείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηριστικό της όλης 
διαδικασίας σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, η παράβαση της οποίας μπορεί να έχει συνέπειες στη συνολική 
νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσής τους. Με αυτή δε συνδέεται άμεσα και η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων.  
 
ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατά της εσφαλμένης υποβολής δημοσίευσης-δημοσιότητας, όπως αναλυτικά αναφέραμε 
παραπάνω την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, διότι πάσχει ακυρότητας η υπ. αριθ. 308/2016 (αριθ. πρωτ. 
8472/02-06-2016) διακήρυξη που διέπει τον ως άνω διαγωνισμό.  
 
Β. Ενιστάμεθα κατά των παρακάτω άρθρων της διακήρυξης, τα οποία αναφέρουν ρητά ότι:  
 
ΑΡΘΡΟ 3°  
Δεκτοί στο διαγωνισμό  
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις (συνεργεία ή εργαστήρια) επισκευής 
οχημάτων, ειδικών οχημάτων – μηχανημάτων ή των μηχανικών μερών τους.  
 
Άρθρο 6ο  
Αντικείμενο του διαγωνισμό  
6.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση α) της αποκατάστασης έκτακτων βλαβών 
και β) της προληπτικής συντήρησης όλων των οχημάτων, υπερκατασκευών και μηχανημάτων του Δήμου οι οποίες θα 
απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, προγραμματισμένες και απρόβλεπτες.  
Οι επισκευές περιλαμβάνουν και τα τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίησή τους.  
6.2 Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων του προϋπολογισμού της μελέτης, και 
για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτές.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Προσφορές  
Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός ποσότητας εργασιών ή υλικών-ανταλλακτικών, 
επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων 
βλαβών προς επισκευή του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
παρούσας διακήρυξης δεν περιλαμβάνει ποσότητες επιμέρους εργασιών ή υλικών-ανταλλακτικών, αλλά μόνο 
κατ’ εκτίμηση τη δαπάνη μηνιαίου κόστους για κάθε όχημα, ειδικό μηχάνημα - μηχάνημα ή υπερκατασκευής για 
το σύνολο των εργασιών και υλικών-ανταλλακτικών  
12.1.10. Ρητά ορίζεται ότι ο προσφέρων, μόνος του ή από κοινού με τα συνεργαζόμενα ή συμβαλλόμενα μ' αυτόν 
συνεργεία / Εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης / Αντιπροσώπους οίκων του εξωτερικού κλπ θα πρέπει να 
διαθέτει επίσημη εξουσιοδότηση των εκάστοτε κατασκευαστικών οίκων ή αντιπροσώπων πλαισίων και 
υπερκατασκευών, ειδικών οχημάτων -μηχανημάτων για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες που καλύπτονται με 
την παρούσα.  
Ως απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα εξής:  
ΣΤ) Ρητά ορίζεται ότι ο προσφέρων, μόνος του ή από κοινού με τα συνεργαζόμενα ή συμβαλλόμενα μ' αυτόν 
συνεργεία /Εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης / Αντιπροσώπους οίκων του εξωτερικού κλπ θα πρέπει να 
διαθέτει επίσημη εξουσιοδότηση των εκάστοτε κατασκευαστικών οίκων ή αντιπροσώπων πλαισίων και 
υπερκατασκευών για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες που καλύπτονται με την παρούσα.  
12.1.12 Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη συνεργείου του προσφέροντα και των τυχόν συνεργαζόμενων 
συνεργείων το οποίο να βρίσκεται εντός Αττικής.  
12.2.Τεχνική προσφορά  
12.2.1 Ο (υπό)φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι 
στοιχεία:  
7) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών είτε οι εργασίες εκτελούνται απευθείας στην επιχείρησή του είτε σε επιχείρηση που επικαλείται τη δάνεια 
εμπειρία της.  
Συγκεκριμένα:  
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Α) Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 για όλες τις απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης και επισκευής.  
Β) Ένας (1) υπεύθυνος εξασφάλισης ποιότητας  
Οι παραπάνω όροι της περιορίζουν τον ανταγωνισμό και την ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό (Εγκ. Υπ. 
Ανάπτ. 7/9-1-2008).  
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις της διακήρυξης και της μελέτης 
πρέπει:  
Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αγαθών, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε φορέα.  
Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές συνδέονται άμεσα με την εγκυρότητα των προσφορών, πρέπει να περιορίζονται στα 
απαραίτητα για την ικανοποίηση των αναγκών του φορέα τεχνικά χαρακτηριστικά και να μην αναφέρονται σε 
επουσιώδη χαρακτηριστικά τα οποία, αν και δεν συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των 
αναγκών αυτών, περιορίζουν τον ανταγωνισμό και την ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό (Εγκ. Υπ. Ανάπτ. 
7/9-1-2008). Πέραν των αναγκαίων και απαραίτητων χαρακτηριστικών, πρόσθετες (δευτερεύουσες) ιδιότητες των 
αγαθών μπορούν να συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές, ως κριτήρια όμως αξιολόγησης (βαθμολογίας) και 
όχι ως απαράβατοι όροι, η μη συμμόρφωση προς τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς 
(ΣτΕ 856/2006, ΣτΕ 2909/2005 νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ).  
Όπως προκύπτει όμως σαφώς από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 2 και 5 Ν 2286/95, όπως ισχύει, άρθρα 2 παρ. 8 και 4 παρ. 
2 και 3 ΕΚΠΟΤΑ), η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αποβλέπει στον αντικειμενικό προσδιορισμό των υλικών, 
έτσι ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 
στο διαγωνισμό, χωρίς να τίθενται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό (βλέπε άρθρα 3 παρ. 3 ΠΔ 118/07 και 53 
παρ. 2 ΠΔ 60/2007).  
 
1. Στο ΑΡΘΡΟ 3°Δεκτοί στο διαγωνισμό, αναφέρεται ρητά ότι στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τις 
σχετικές εγκαταστάσεις (συνεργεία ή εργαστήρια) επισκευής οχημάτων, ειδικών οχημάτων – μηχανημάτων ή των 
μηχανικών μερών τους.  
 
Με το άρθρο 12.1.12 απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη συνεργείου του 
προσφέροντα και των τυχόν συνεργαζόμενων συνεργείων το οποίο να βρίσκεται εντός Αττικής, όρος με τον 
οποίο περιορίζεται ο ανταγωνισμός και η ευρύτητα συμμετοχής σ΄ αυτόν.  
Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 7/9-1-2008 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Θέματα δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών των ΟΤΑ Α’ βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
και του Ευρωπαϊκού Δικαίου», αναφέρεται ρητά ότι:  
Με αφορμή καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε) για διαγωνισμούς προμήθειας απορριμματοφόρων από 
Δήμους κατά την περίοδο 2003-2006, με αποτέλεσμα την βεβαίωση της παράβασης ορισμένων διατάξεων της 
Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, (που αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει) και κατόπιν της 
αιτιολογημένης γνώμης που εξέδωσε η Ε.Ε., σας επισημαίνουμε τα εξής ανά περίπτωση:  
α) Σε ορισμένους από τους πιο πάνω διαγωνισμούς τέθηκαν ως κριτήριο επιλογής με ποινή αποκλεισμού η 
ύπαρξη συνεργείου επισκευών, κατά τον χρόνο κατάθεσης των προσφορών, εντός του Νομού της αναθέτουσας 
αρχής ή εντός συγκεκριμένης απόστασης από τις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής.  
Κατά την άποψη της Ε.Ε , αναθέτουσα αρχή όταν ζητά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την τεχνική ικανότητα 
η οποία απαιτείται για την επιλογή των προμηθευτών για τον σκοπό της σύναψης συμβάσεων δημόσιας 
προμήθειας, δεν μπορεί να θέτει όρους άλλους από εκείνους οι οποίοι προβλέπονται ρητά στο άρθρο 23 της 
Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ (άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) που αφορά την τεχνική ικανότητα των προμηθευτών. 
Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται εξαντλητική απαρίθμηση πληροφοριακών στοιχείων τα οποία η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να ζητήσει από τους προμηθευτές, έτσι ώστε αυτοί να ικανοποιήσουν τα τεχνικά κριτήρια που 
απαιτούνται για την επιλογή τους. Στο άρθρο αυτό δεν προβλέπεται όμως τέτοιος όρος όπως αυτός που είχε 
τεθεί στους εν λόγω διαγωνισμούς.  
Κατά συνέπεια οι προαναφερόμενοι όροι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την βαθμολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς και μόνο, δηλαδή ως κριτήριο ανάθεσης.  
γ) Σε ορισμένους από τους πιο πάνω διαγωνισμούς τέθηκαν κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης όπως «αξιοπιστία – 
φήμη του κατασκευαστή» και «ειδικευμένο προσωπικό».  
Κατά την άποψη της Ε.Ε. όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφοράς, το άρθρο 26 της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ (άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΕ) η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να εφαρμόσει διάφορα κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την υπό ανάθεση σύμβαση. Η απαρίθμηση των 
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κριτηρίων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 26, παράγραφος 1, υποπαράγραφος β, προς εξακρίβωση της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς δεν είναι εξαντλητική και επομένως υπάρχει η δυνατότητα 
εφαρμογής και άλλων κριτηρίων. Όμως, όλα αυτά τα κριτήρια πρέπει να σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης 
και πρέπει να στοχεύουν στην εξακρίβωση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς μεταξύ 
αυτών που έχουν υποβληθεί από τους προσφέροντες, οι οποίοι έχουν ήδη αποδείξει την απαιτούμενη πείρα, την 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και τεχνική ικανότητά τους, και οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να εκτελέσουν 
πλήρως και επαρκώς την συγκεκριμένη σύμβαση. Επομένως τα κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την αξιολόγηση 
της τεχνικής ικανότητας και με την ικανότητα των υποψηφίων να εκτελέσουν την συγκεκριμένη σύμβαση, δεν 
δύναται να εφαρμόζονται ως κριτήρια ανάθεσης.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω απαγορεύεται στο στάδιο της ανάθεσης να εφαρμόζονται κριτήρια τα οποία 
σχετίζονται με την εμπειρία ή την οικονομική και τεχνική ικανότητα του προσφέροντα.  
 
α) ΣΥΝΕΠΩΣ, σε διαγωνισμό που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07, ο όρος της διακήρυξης του άρθρου 
12.1.12 που απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη συνεργείου του προσφέροντα 
και των τυχόν συνεργαζόμενων συνεργείων το οποίο να βρίσκεται εντός Αττικής, παραβιάζει τις διατάξεις της 
Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, (που αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει).  
 
β) ΣΥΝΕΠΩΣ, σε διαγωνισμό που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07, ο όρος της διακήρυξης του άρθρου 
12.1.10 που απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, ορίζεται ότι ο προσφέρων, μόνος του ή από κοινού με τα 
συνεργαζόμενα ή συμβαλλόμενα μ' αυτόν συνεργεία / Εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης / Αντιπροσώπους 
οίκων του εξωτερικού κλπ θα πρέπει να διαθέτει επίσημη εξουσιοδότηση των εκάστοτε κατασκευαστικών οίκων ή 
αντιπροσώπων πλαισίων και υπερκατασκευών, ειδικών οχημάτων -μηχανημάτων για όλες τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες που καλύπτονται με την παρούσα, παραβιάζει τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, (που 
αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει).  
 
γ) ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ο όρος του άρθρου 12.1.10 περί ύπαρξης συνεργείων που διαθέτουν επίσημη εξουσιοδότηση των 
εκάστοτε κατασκευαστικών οίκων ή αντιπροσώπων πλαισίων και υπερκατασκευών, ειδικών οχημάτων -μηχανημάτων 
για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες που καλύπτονται με την παρούσα, σε συνδυασμό με την ελλιπή λίστα των 
οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία περιλαμβάνεται στην υπ. αριθ. 25/2016 μελέτη της Δ/νσης τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, παραβιάζει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ότι «Οι τεχνικές προδιαγραφές των 
προσφερομένων υλικών αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων και η έλλειψή 
τους δεν μπορεί να αναπληρωθεί εκ των υστέρων, αλλά καθιστά απαράδεκτη την προσφορά τους (Γνωμ. ΝΣΚ 
533/1993).  
Προς απόδειξη των αναφερομένων σας δηλώνουμε ότι ο πίνακας της λίστας οχημάτων δεν καταγράφει τα πλήρη 
στοιχεία των οχημάτων-μηχανημάτων και δεν αναφερόμαστε σε αριθμό πλαισίων, αριθμό κινητήρα ή άλλα 
πληροφοριακά στοιχεία των υπό συντήρηση και επισκευή οχημάτων, αλλά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την 
ορθή σύνταξη της προσφοράς κάθε συμμετέχοντα στον παρόντα διαγωνισμό και ειδικότερα την μάρκα του οχήματος-
μηχανήματος.  
Ειδικότερα με τον όρο του άρθρου 12.1.10, απαιτείται η συμμετοχή συνεργείων τα οποία έχουν επίσημη 
εξουσιοδότηση των εκάστοτε κατασκευαστικών οίκων ή αντιπροσώπων πλαισίων και υπερκατασκευών, ειδικών 
οχημάτων -μηχανημάτων για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες που καλύπτονται με την παρούσα, όρος που 
αποκλείει την ορθή σύνταξη των προσφορών σε συνδυασμό με την ελλιπή λίστα όταν ο συμμετέχων δεν μπορεί να 
γνωρίζει το εργοστάσιο κατασκευής του υπό συντήρηση-επισκευή των οχημάτων, διότι η στήλη της λίστας οχημάτων 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιγραφές:  
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΒΑΝΑΚΙ  
ΠΟΥΛΜΑΝAKI 20άρι  
ΠΟΥΛΜΑΝΑΚΙ 13άρι  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4πορτο  
ΜΗΧΑΝΑΚΙ  
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ& ΝΤΑΛΙΚΑ)  
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ  
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΑΝΤΖΟΥ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  
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ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  
ΣΑΡΩΘΡΟ mini  
ΣΑΡΩΘΡΟ  
ΚΙΝΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  
ΥΔΡΟΦΟΡΟ  
ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΝΗ  
ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1 ΤΟΝΝΟΥ  
Σε σύνολο 59 ΟΧΗΜΑΤΩΝ το εργοστάσιο κατασκευής ορίζεται μόνο σε 8 ΟΧΗΜΑΤΑ, γεγονός που καταστεί την 
μελέτη πλήρως ελλιπής, αόριστη και πάσχει ακυρότητας η παρούσα διακήρυξη και μελέτη.  
 
Δ) Στις απαιτήσεις των τεχνικών προσφορών απαιτείται:  
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών είτε οι εργασίες εκτελούνται απευθείας στην επιχείρησή του είτε σε επιχείρηση που επικαλείται τη δάνεια 
εμπειρία της.  
Συγκεκριμένα:  
Α) Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 για όλες τις απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης και επισκευής.  
Β) Ένας (1) υπεύθυνος εξασφάλισης ποιότητας  
Από τον ανωτέρω όρο δεν καθίσταται σαφές αν τα πιστοποιητικά για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών απαιτείται και από τα συνεργαζόμενα συνεργεία, γεγονός που αν υφίσταται, ο συγκεκριμένος όρος της 
διακήρυξης μειώνει την συμμετοχή των προμηθευτών-παρόχων σε ελάχιστο αριθμό έως ανύπαρκτο, κατά 
παράβαση των διατάξεων του Π.Δ 60/07 και των κατευθυντήριων οδηγιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων .  
 
Ε) Με τους όρους της παρούσας διακήρυξης σχετικά με την δάνεια εμπειρία και τις υπερβολικές απαιτήσεις από 
τους παρόχους-συνεργεία παραβιάζεται ο όρος αυτής κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ 60/07 και των 
κατευθυντήριων οδηγιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .  
Ειδικότερα σύμφωνα με την Κατευθυντήρια οδηγία 14 ισχύει:  
Η “δάνεια εμπειρία” ως πρακτική διευκόλυνσης πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε δημόσιες 
συμβάσεις  
Ένας από τους σκοπούς του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων είναι το άνοιγμα της αγοράς των δημοσίων 
συμβάσεων προς όλους τους οικονομικούς φορείς, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Η συμπερίληψη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) πρέπει να ενθαρρύνεται, ιδιαίτερα καθώς οι ΜΜΕ θεωρείται ότι αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ. Οι πιθανότητες των ΜΜΕ να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να τους 
ανατίθενται δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, προσκρούουν, μεταξύ άλλων παραγόντων, στο 
μέγεθος των συμβάσεων. Εξαιτίας αυτού, η δυνατότητα των προσφερόντων να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς μέσω 
επίκλησης των δυνατοτήτων τρίτων επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στις αγορές.  
Σε συμφωνία με τον “Ευρωπαϊκό Κώδικα βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις” και το σημείο 1.2 αυτού με τίτλο “Αξιοποίηση της δυνατότητας σχηματισμού κοινοπραξιών από τους 
οικονομικούς φορείς και χρησιμοποίησης της συνδυασμένης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της 
τεχνικής τους ικανότητας”, οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις  
επιτρέπουν σε έναν οικονομικό φορέα να στηρίζεται σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες καθώς και σε 
τεχνικές ικανότητες άλλων φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών που έχει μαζί τους, προκειμένου να 
αποδείξει ότι διαθέτει το επίπεδο δυνατοτήτων ή ικανοτήτων που απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Παρ’ όλα αυτά, 
όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ο οικονομικός φορέας πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης. Για τη διευκόλυνση του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού, συνιστάται στις 
αναθέτουσες αρχές να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην  
προκήρυξη της σύμβασης για τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Επιπλέον, δεδομένου ότι η προετοιμασία αυτών των 
μορφών συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ απαιτεί χρόνο, οι αναθέτουσες αρχές σκόπιμο είναι να κάνουν χρήση της 
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δυνατότητας προετοιμασίας της αγοράς για μελλοντικές συμβάσεις, δημοσιεύοντας προκαταρκτικές προκηρύξεις, οι 
οποίες παρέχουν στους οικονομικούς φορείς αρκετό χρόνο για να ετοιμάσουν την κοινή προσφορά τους.  
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2  
(Απόφαση 231/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)  
ΘΕΜΑ: «Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών»  
ΙΙ. Υποδείξεις για την αποφυγή συνήθων πλημμελειών όρων των διακηρύξεων  
Κατά πάγια νομολογία, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και ως εκ τούτου οι όροι 
της έχουν δεσμευτική ισχύ τόσο για την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό όσο και για τους υποψηφίους. 
Τυχόν δε παράβαση ουσιώδους όρους της διακήρυξης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κατά τη συνομολόγηση της 
σύμβασης, είτε κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, καθιστά μη νόμιμη τη σχετική διαδικασία και επάγεται ακυρότητα. Ως 
εκ τούτου απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων και των 
ειδικότερων όρων αυτών.  
Χάριν συντομίας, όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στον όρο “διακήρυξη” νοούνται όλα τα κατά περίπτωση τεύχη 
του διαγωνισμού (π.χ. μελέτη, συγγραφή υποχρεώσεων, σχέδιο σύμβασης, τα Παραρτήματα αυτών).  
Α) Σαφήνεια όρων διακήρυξης  
Η αρχή της διαφάνειας συνεπάγεται ότι όλοι οι όροι και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού πρέπει να 
είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια, με ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στη διακήρυξη του διαγωνισμού και στα 
συμβατικά τεύχη, ώστε αφενός να παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και επιδεικνύοντες τη 
συνήθη επιμέλεια διαγωνιζομένους τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω όρων και 
λεπτομερειών και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και αφετέρου να καθιστούν δυνατό τον εκ μέρους της 
αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικό έλεγχο του αν οι υποβαλλόμενες προσφορές ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια που διέπουν την εν λόγω ανάθεση.  
Εφόσον μία αναθέτουσα αρχή προκρίνει τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος των ζητούμενων αγαθών ή 
υπηρεσιών (τμήματα), δεν αρκεί να το ορίσει γενικώς στη διακήρυξη με μόνη την εν λόγω αναφορά στο σχετικό άρθρο 
που αφορά στο δικαίωμα υποβολής προσφοράς, αλλά οφείλει να προβεί σε εξειδίκευση των τμημάτων για τα οποία 
παρέχεται αυτή η δυνατότητα, αναφέροντας τα επιμέρους στοιχεία εκάστου τμήματος, όπως το είδος, την ποσότητα, τον 
προϋπολογισμό και το ύψος της σχετικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  
ΣΤ) Η απαίτηση της διακήρυξης για την ανάδειξη ενός αναδόχου που να καλύπτει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές και δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού καθιστά την διακήρυξη ακυρωτέα, σύμφωνα με τα όσα 
αναπτύξαμε αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη 
 
ΕΠΕΙΔΗ σε περιπτώσεις που πλήττεται η διακήρυξη ενός διαγωνισμού, δικαίωμα δικαστικής προστασίας έχει κάθε 
ενδιαφερόμενος ο οποίος βλάπτεται άμεσα από όρο της διακήρυξης και προέχοντος όταν αυτό έχει ως συνέπεια να μην 
είναι δυνατή η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.  
 
ΕΠΕΙΔΗ η εταιρεία μας βρίσκεται σε αδυναμία διαμόρφωσης προσφοράς και ειδικότερα οικονομικής προσφοράς για 
τον διαγωνισμό λόγω των προαναφερόμενων όρων.  
 
ΕΠΕΙΔΗ εσφαλμένα ο συντάξας την υπ. αριθ. 25/2016 μελέτη απαιτεί τα αναφερόμενα παραπάνω υποβαλλόμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά για την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς.  
 
ΕΠΕΙΔΗ εσφαλμένα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη καθόρισε τους αναφερόμενους παραπάνω 
όρους της υπ. αριθ. 308/2016 διακήρυξης και ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθ. 25/2016 μελέτης.  
 
ΕΠΕΙΔΗ οι ασάφειες της παρούσας διακήρυξης και μελέτης, δημιουργούν αδυναμία υποβολής τεχνικής και ειδικότερα 
οικονομικής προσφοράς, που μπορεί να αποτελέσει την αιτία προκειμένου είτε να υποστεί ο Δήμος μεγάλη οικονομική 
ζημία εκ του άνω γεγονότος είτε να υποστεί οικονομική ζημία ο προσφέρων με άμεσο αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο.  
 
ΕΠΕΙΔΗ κατά γενική αρχή του δικαίου, που εκφράζεται ρητά στο άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α')-Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας, τα όργανα της διοίκησης πρέπει, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους να παρέχουν 
εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης για να δημιουργείται στον διοικούμενο η πεποίθηση για το ανεπηρέαστο αυτών και το 
αδιάβλητο της πράξεως που εξέδωσαν.  
 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 16 από 72 

 
  

   
  

ΕΠΕΙΔΗ όλοι οι λόγοι της παρούσας είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθινοί.  
 
ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα έντασή-προσφυγή μας ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα.  
Τέλος, βασική αρχή των δημόσιων διαγωνισμών αποτελεί η ευχέρεια πρόσβασης σε αυτούς πολλών ενδιαφερόμενων, 
με σκοπό της υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών, έτσι ώστε να επιλέγεται η κατάλληλη προσφορά που εξυπηρετεί 
με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον,  
 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
Και με ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 
Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα έντασή μας. 

Να ακυρωθούν και εξαφανιστούν οι προσβαλλόμενες πράξεις και κάθε συναφής τοιαύτη.  
Να γίνει ακύρωση και επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων του τεύχους αυτού, λόγω ουσιωδών 
αποκλίσεων, ουσιωδών ελλείψεων των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην υπ. αριθ. 25/2016 μελέτη και 
αποτρεπτικών όρων για την συμμετοχή προμηθευτών και υποβολής προσφορών για την υπ. αριθ. 308/2016 
διακήρυξη.  
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-06-2016  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
Με το αριθμ. πρωτ:11408/08.07.2016 υπηρεσιακό σημείωμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών», 
κατέθεσε τις απόψεις του επί των αναφερομένων στην ανωτέρω ένσταση: 
    « Σε απάντηση της ένστασης της εταιρίας   «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε»  έχουμε να 

παρατηρήσουμε επί της ουσίας τα ακόλουθα: 

1. Σε σχέση με τις αιτιάσεις του προσφεύγοντα σε σχέση με την εσφαλμένη υποβολή δημοσίευση  
δημοσιότητα της Διακήρυξης απαντούμε τα εξής :  
Ουδεμία πλημμέλεια δεν έλαβε χώρα σε σχέση με τη δημοσίευση του διαγωνισμού.  
Συγκεκριμένα η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως συνομολογείται από τον προσφεύγοντα απεστάλη στην 
επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2.6.2016 ενώ η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού 
είναι η 20.7.2016.  Επομένως  η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού υπερκαλύπτει την προθεσμία της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/07, όπως διαμορφώνεται μετά την παρ. 5 του ιδίου  άρθρου.  
Επικουρικώς, ο εν λόγω ισχυρισμός του προσφεύγοντα προβάλλεται καταρχήν αλυσιτελώς αφού δεν 
επικαλείται κάποια βλάβη που υφίσταται από τις φερόμενες πλημμέλειες δημοσίευσης της Διακήρυξης ή ότι εξ 
αυτού του λόγου εμποδίζεται να καταθέσει την προσφορά του.  
Ως εκ τούτου οι εν λόγω ισχυρισμοί θα πρέπει να απορριφθούν. 
 
2. Σε σχέση με τις αιτιάσεις του προσφεύγοντα για την πρόβλεψη του όρου 12.1.12. περί υπεύθυνης 
δήλωσης του προσφέροντα και των τυχόν συνεργαζόμενων συνεργείων  για την ύπαρξη συνεργείου το 
οποίο να βρίσκεται εντός Αττικής απαντούμε τα εξής :  
Επειδή, κατά τη νομολογία του Σ.τ.Ε. (ορ. ενδ. 1076/2015 Σ.τ.Ε.)  Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται 
από  αρχή της εγγύτητας, κατά την έννοια της οποίας επιδιώκεται η απόθεση των αποβλήτων να γίνεται σε 
χώρους ευρισκομένους πλησίον των περιοχών, από τις οποίες αυτά προέρχονται, προφανώς προς αποτροπή, 
μεταξύ άλλων, των κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από την μεταφορά απορριμμάτων σε 
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μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή προς εξυπηρέτηση σκοπών που συνάδουν με το άρθρο 24 του Συντάγματος. Η 
καθιέρωση της ως άνω αρχής ειδικώς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καταδεικνύει την έμφαση που 
δίνει ο νομοθέτης, στην έγκαιρη και ταχύτατη μεταφορά και απόθεση των αποβλήτων από τις περιοχές τις 
οποίες προέρχονται στους χώρους στους οποίους γίνεται η απόθεση. Η αρχή αυτή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί 
όταν ο στόλος των απορριμματοφόρων που διαθέτει έκαστος  Δήμος μένει  ακινητοποιημένος για μεγάλο 
χρονικό διάστημα λόγω του χρόνου επισκευής του, ο οποίος χρόνος θα  αυξάνεται όσο αυξάνεται η χιλιομετρική 
απόσταση της έδρας του κάθε συνεργείου από τον    χώρο που   ασκούν τη δράση τους τα απορριμματοφόρα. 
Εφόσον λόγοι δημόσιας υγείας απαγορεύουν τη σώρευση απορριμμάτων στους χώρους παραγωγής τους 
(εντός του αστικού ιστού), οι ίδιοι λόγοι                    υπαγορεύουν την θέσπιση κριτηρίων για την άμεση 
αποκατάσταση των βλαβών του στόλου οχημάτων που αναλαμβάνει το έργο της αποκομιδής , μεταφοράς και 
απόθεσης απορριμμάτων. Πρόκειται για ειδική περίπτωση κατά την οποία  κατισχύει η ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας έναντι του περιορισμού του ανταγωνισμού, λόγω του περιοριστικού 
όρου περί  έδρας του συνεργείου εντός Αττικής. Η ανάγκη αυτή γίνεται έτι μεγαλύτερη όταν ο κινητός στόλος 
που διαθέτει ένας Δήμος, όπως στην ημέτερη περίπτωση, είναι και εξόχως προβληματικός λόγω παλαιότητας  
(ορ ειδικότερα άρθρο 1 της ειδικής  συγγραφής  υποχρεώσεων περί της αποκατάστασης της εκτάκτου βλάβης, 
όπου αναφέρεται το πλήθος των προβλημάτων που εμφανίζει διαρκώς ο στόλος  μας ) αλλά και λόγω της 
οριακής  επάρκειας των μέσων που διαθέτουμε (ορ. σελ. 14 της συγγραφής υποχρεώσεων όπου αναφέρουμε 
ότι χρειαζόμαστε επάρκεια σε ποσοστό 85%  του κινητού στόλου σε ημερήσια βάση, για να εκτελέσουμε το 
έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων). Επομένως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστέρηση στην               
αποκατάσταση των βλαβών του κινητού στόλου.  
Αντίθετη προσέγγιση, δηλαδή απαγόρευση θέσης οιοδήποτε κριτηρίου εγγύτητας, θα οδηγούσε στο άτοπο, να 
επιτρέπεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό ακόμη και σε οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στο εξωτερικό και 
άρα να υποχρεούται ο εκάστοτε Δήμος να αναμείνει την επισκευή μιας έκτακτης βλάβης του κινητού στόλου  – 
που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού – εωσότου το απορριμματοφόρο επιστρέψει από το συνεργείου του 
εξωτερικού που θα έχει ανατεθεί η επισκευή του.  
Η αναθέτουσα κρίνει ότι το κριτήριο της έδρας του Συνεργείου εντός Αττικής δεν περιορίζει υπέρμετρα τον 
ανταγωνισμό, αφού καταρχήν πρόκειται ήδη για ένα κριτήριο που επιτρέπει τη συμμετοχή υποψηφίων 
αναδόχων από μια ευρύτατη γεωγραφική περιφέρεια από την άλλη όμως διασφαλίζει κατά το δυνατόν την  
έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών του κινητού εξοπλισμού του Δήμου.  
Εξάλλου ο συμμετέχων παραγνωρίζει ότι η Διακήρυξη δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε συμμετέχοντα να 
στραφεί στη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων και άρα να καλύψει με αυτόν τον τρόπο το αναγκαίο 
κριτήριο της γεωγραφικής εγγύτητας του Συνεργείου.  
Επιπρόσθετα,  θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προσφεύγων παραγνωρίζει ότι αντικείμενο του διαγωνισμού δεν 
είναι μόνο η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του κινητού στόλου των απορριμματοφόρων, όπου 
ενδεχομένως θα είχε λιγότερη σημασία το κριτήριο της εγγύτητας του συνεργείου, αλλά ότι ο ανάδοχος 
αναλαμβάνει και το έργο της αποκατάστασης έκτακτων βλαβών εξ αυτού άλλωστε του λόγου προκρίθηκε και το 
κριτήριο της συμφωνίας – πλαίσιο. Σύμφωνα δε με τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων (άρθρο 7ο ) της 
Διακήρυξης,  ο ανάδοχος θα πρέπει να επεμβαίνει για αποκατάσταση της βλάβης εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας. Ο όρος αυτός που καταδεικνύει τη σπουδή της Αναθέτουσας για άμεση επισκευή των 
απορριμματοφόρων (λόγω και της περιορισμένης δυναμικότητας, της παλαιότητας του στόλου της και των 
διαρκών βλαβών που εμφανίζουν –) είναι προφανές ότι δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να εξυπηρετηθεί με 
συνεργεία που έχουν την έδρα τους σε απομακρυσμένες σε σχέση με τον τόπο δράσης του στόλου, περιοχές.  
Ως εκ τούτου οι εν λόγω ισχυρισμοί θα πρέπει να απορριφθούν. 
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3. Σε σχέση με τις αιτιάσεις του προσφεύγοντα ότι η απαίτηση της Διακήρυξης (όρος 12.1.10) περί 
προσκόμισης επίσημων εξουσιοδοτήσεων από τα εργοστάσια κατασκευής παραβιάζει την Οδηγία 
2004/18/ΕΚ όπως ισχύει απαντούμε τα ακόλουθα :  
Οι αιτιάσεις αυτές προβάλλονται αορίστως και άρα αλυσιτελώς αφού, πέραν της περιγραφής των κριτηρίων και 
της γενικής εκ μέρους της επίκλησης περί παρανομίας, ο  προσφεύγων δεν προβάλλει κανέναν ειδικό 
ισχυρισμό, με τον οποίο να καθιστά συγκεκριμένη την ζημία που ενδέχεται να υποστεί από τον εν λόγω όρο , 
ούτε τεκμηριώνει γιατί ο εν λόγω όρος τον εμποδίζει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην 
τεκμηριώνει το έννομο συμφέρον για την προσβολή του (ορ. σχετικά και 16/2015 ΣΤΕ (ΑΣΦ) – δημοσίευση – 
ΝΟΜΟΣ ).    
Ως εκ τούτου οι εν λόγω ισχυρισμοί θα πρέπει να απορριφθούν.  
 
4. Σε σχέση με τις αιτιάσεις του προσφεύγοντα για ελλιπή τεχνική περιγραφή του κινητού εξοπλισμού 
του Δήμου, (ως προς το εργοστάσιο κατασκευής) που τον εμποδίζει, καθ΄ ερμηνεία της προσφυγής του 
να συμπληρώσει επαρκώς την τεχνική του προσφορά προσκομίζοντας τις αντίστοιχες επίσημες 
εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται στον όρο 12.1.10 της Διακήρυξης απαντούμε τα εξής :  
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, (σελ. 3):                                « 
οι ενδιαφερόμενοι για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα πρέπει να                    
επισκεφθούν το χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Λαυρεωτικής».  
Παρόμοια πρόβλεψη περιέχεται και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Άρθρο 3 (σελ. 16) όπου               
αναφέρεται : «Άρθρο3ο Τρόπος σύνταξης Τεχνικών Προσφορών  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου αφού αποστείλουν σχετική αίτηση 
και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες 
της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του 
Δήμου . Οι τύποι των οχημάτων οι οποίοι αναγράφονται στο σχετικό πίνακα δίδονται ενδεικτικά. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόμενος,  κατά τη σύνταξη 
της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει, κατ' ελάχιστο, τις ενότητες που 
αναφέρονται παρακάτω.»  
Επομένως συνιστά απόλυτη υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου, αφού προβεί σε επιτόπια επίσκεψη στο 
αμαξοστάσιο του Δήμου μας, να καταγράψει όλα τα αναγκαία στοιχεία – συμπεριλαμβανομένου και του 
εργοστασίου κατασκευής του στόλου – προκειμένου να συντάξει με επάρκεια την προσφορά του και ως εκ 
τούτου οι αιτιάσεις που αναφέρει  γι’ αυτό το ζήτημα προβάλλονται αλυσιτελώς.  
 Ως εκ τούτου οι εν λόγω ισχυρισμοί θα πρέπει να απορριφθούν. 
 
5. Σε σχέση με τις αιτιάσεις του προσφεύγοντα για το αν τα πιστοποιητικά ISO πρέπει να τα                   
προσκομίζουν και τα συνεργαζόμενα συνεργεία , απαντούμε τα εξής :  
 Η Διακήρυξη 12.2 περ.7  απαιτεί το κάθε συνεργείο, στο οποίο ο Δήμος θα εμπιστευτεί την επισκευή του 
κινητού στόλου του, να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποτελεί διακριτική ευχέρεια του Δήμου να αιτηθεί εκείνα τα δικαιολογητικά που 
διασφαλίζουν τη βέλτιστη παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών και δεν συνιστά ο εν λόγω όρος αθέμιτο 
περιορισμό του ανταγωνισμού, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία των Δικαστηρίων η οποία 
κατ΄επανάληψη έχει αποφανθεί ότι η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια  να   καθορίσει 
τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών, λαμβάνοντας  υπόψη τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της  σύμβασης και 
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αποσκοπώντας στη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και στην επιλογή της καλύτερης προσφοράς 
(πρβλ. ΕΣ Τμ. Μειζ. - Επταμ. Συνθ. αποφ. 3147/2012). 
Ως εκ τούτου οι εν λόγω ισχυρισμοί θα πρέπει να απορριφθούν. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία μας θεωρεί αβάσιμους τους λόγους της  ένστασης κατά του 
διαγωνισμού του θέματος και προτείνει την απόρριψή της.» 
 
       Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 
 

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

- Την υπ’ αριθμ. 25/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

- Την αριθμ.308/2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

- Την από 26.06.2016 ένσταση της εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., 

- Το αριθμ. πρωτ:11408/08.07/2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
απορρίπτει την από 26.06.2016 και με αριθμ. πρωτ: 10244/27.06.2016 ένσταση της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε» κατά της υπ’ αριθ. 308/2016 (αριθ. πρωτ.8472/02.06.2016) διακήρυξης 
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και της υπ’  αριθ. 25/2016 μελέτης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας 
για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:107/2016   

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

φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 

Ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ.11/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η συγκρότηση 
των Επιτροπών του Π.Δ/τος 270/81 για το έτος 2016. 

− Την υπ’ αριθμ.50/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 
Ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 
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− Την υπ’ αριθμ.71/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. 

− Την υπ’ αριθμ.261/2016 διακήρυξη φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση 
ακινήτου, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε: στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ: 67ΛΜΩΛ1-Υ1Ο, καθώς και στις εφημερίδες: ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΠΑΛΜΟΣ. 

− Την αριθμ. πρωτ: 7822/24.05.2016 αίτηση του κου Στόμη Αθαν. Αθανάσιο και το συνημμένο σε αυτήν 
φάκελο δικαιολογητικών. 

− Το αριθμ. πρωτ:8717/06.06.2016 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάσθηκε ο φάκελος του ενδιαφερομένου 
στην Επιτροπή Εκμίσθωσης Ακινήτων. 

− Το αριθ. πρωτ:9250/13.06.2016 πρακτικό της Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων. 

− Την υπ’ αριθμ.10253/27.06.2016 έγγραφη πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. 
Η δεύτερη φάση της δημοπρασίας διεξήχθη την 1η Ιουλίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και συντάχθηκε το πρακτικό δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής 
δημοπρασίας, το οποίο απεστάλη με το αριθμ. πρωτ: 11001/04.07.2016 διαβιβαστικό έγγραφο προς έγκριση 
στην Οικονομική Επιτροπή και σας θέτω υπόψη: 
«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Κουντουριώτη αριθμ. 1), σήμερα Παρασκευή, 1η Ιουλίου του 

έτους 2016 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 

ΠΔ 270/81), που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

αποτελούμενη από τους: 

1. Δημήτριο Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Πρόεδρο τη Επιτροπής 

2. Ευαγγελία Βελετάκου 

3. Αναστάσιο Αντωνίου 

Η Επιτροπή συνήλθε ύστερα από την αρ. πρωτ. 10277/27.06.2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

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

μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης 

Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας  Κερατέας.   

Με την υπ’ αριθμ.50/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η μίσθωση από το Δήμο 

Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

Με την υπ’ αριθμ.71/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της 

δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. 

Με την υπ’ αριθμ.261/2016 απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε η διενέργεια της δημοπρασίας. 
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Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια της παραπάνω δημοπρασίας τοιχοκολλήθηκε κατά τους όρους της 

διακήρυξης, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΠΑΛΜΟΣ και αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 67ΛΜΩΛ1-Υ1Ο. 

Στη δημοπρασία έλαβε μέρος ο κατωτέρω ενδιαφερόμενος: 

1. Αθανάσιος Στόμης του Αθανασίου, αρ. πρωτ: 7822/24.05.2016. 

Από το αριθμ. πρωτ: 9250/13.06.2016 πρακτικό της Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, που συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.11/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε ότι το ακίνητο του κου Στόμη κρίθηκε 

κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται βάσει των όρων της αριθμ.261/2016 διακήρυξης. 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10253/27.06.2016 έγγραφης πρόσκλησης προς τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο ορίστηκε 

η Β’ φάση της δημοπρασίας. 

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών πρότεινε την έναρξη 

της φανερής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας και κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει προκειμένου 

να καταθέσει την εγγύηση (σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθμ.261/2016 διακήρυξης) και την προσφορά του. 

Ο κος Αθανάσιος Στόμης προσκόμισε το αριθμ.76/28.06.2016 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 1.020,00 ευρώ. Ο ανωτέρω έγινε δεκτός στη δημοπρασία και στη 

συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει για να καταθέσει την προσφορά 

του. 

Η προσφορά που εκφωνήθηκε είναι η εξής: 

Αθανάσιος Στόμης του Αθανασίου, ποσό προσφοράς οχτακόσια πενήντα (850,00) ευρώ ανά μήνα. Ετήσιο 

μίσθωμα δέκα χιλιάδες διακόσια (10.200,00) ευρώ. 

Αφού πέρασε η ώρα και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παρούσας διαδικασίας ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής κλείνει τη δημοπρασία και ανακοινώνει ότι αυτή κατακυρώνεται υπέρ του τελευταίου  μειοδότη, 

Αθανάσιου Στόμη του Αθανασίου, κατοίκου Κερατέας, οδός Πόγκα 81, με ΑΔΤ Λ 366220, με προσφορά ποσού 

οχτακόσια πενήντα (850,00) ευρώ ανά μήνα. 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφεται από την Επιτροπή και τον τελευταίο μειοδότη, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5, παρ.6 & 7 του ΠΔ 270/81. 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ.270/81. 

Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται.». 

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού της δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής 

http://www.lavreotiki.gr/
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δημοπρασίας που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, την 1η Ιουλίου 2016 και αφορά τη μίσθωση 
ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
εγκρίνει, στο σύνολο του, το από 1 Ιουλίου 2016 πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών σχετικά με τη δημόσια 
φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, για τη 
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής, κατά την οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Αθανάσιος Στόμης του Αθανασίου, 
κάτοικος Κερατέας, οδός Πόγκα 81, με ΑΔΤ Λ 366220, ο οποίος κατέθεσε μηνιαίο μίσθωμα ποσού οχτακοσίων 
πενήντα (850,00) ευρώ. 

 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του 
Δημοτικού Σταδίου «Παν. Βογιατζής» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 108/2016 

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 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την υπ’ αριθμ.111/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί «Έγκρισης μελέτης για το 
έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
γηπέδου – Δημοτικού Σταδίου ‘’Παναγιώτης Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής». 
2. Την υπ’ αριθμ.209/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί «Τροποποίησης του 

τίτλου του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες 
του γηπέδου - Δημοτικού Σταδίου ‘’Παναγιώτης Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής», το οποίο εγκρίθηκε 
δυνάμει της υπ. αριθ. 111/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής». 
3. Την υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με α) την έγκριση 

των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 
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533.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και β) τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου - 
ένα εκ των οποίων ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής - καθώς και των νόμιμων εκπροσώπων τους για τη 
συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
4. Την υπ’ αριθμ.44/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα: «Λήψη απόφασης 

για αποδοχή των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Λαυρεωτικής για το έργο «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολογισμού 533.000,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)». 
5. Την από 09.06.2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 

Δήμου Λαυρεωτικής για το ανωτέρω έργο, η οποία διαβιβάσθηκε στο Δήμο με το αριθ. πρωτ. οικ.112248/10-
06-2016 (αριθ. πρωτ. 9315/14.0.16 Δήμου Λαυρεωτικής) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής. 
6. Την υπ’ αριθμ.97/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε η 

τέταρτη (4η) αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 και προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 30-
7336.015, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής». 
7. Την υπ’ αριθμ.98/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε η 

τέταρτη (4η) αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών διαβίβασε προς έγκριση τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου 
Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 537.333,33 ευρώ. 
       Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 
 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

- Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 περί «κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» 

- Την από 09.06.2016 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για 
τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού  
537.333,33 ευρώ με ΦΠΑ. 
Β. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
ανωτέρω έργου, ως κατωτέρω: 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ1: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
“ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΚΑΕ 9777.05.006) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017) 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  537.333,33 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%) 
 

 
 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 

                                                           
1 Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθμου στο ΠΔΕ ή κωδικός 

πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ2: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ“ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΚΑΕ 9777.05.006) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017) 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  537.333,33 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%) 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ3 

 
 
 
 

 
(Τόπος) ΛΑΥΡΙΟ 

(Ημερομηνία)  …………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2 Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθμου στο ΠΔΕ ή κωδικός 

πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο). 

3 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 το κατώτατο όριο της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) για την εφαρμογή των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ  από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 ανέρχεται στο ποσό των 5.186.000 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό επανεξετάζεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν χρειαστεί. Αν ο προϋπολογισμός του έργου (συνολικά) 
υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιμοποιείται ο τύπος Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
“ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ4: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ ΚΑΕ 9777.05.006) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017) 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  537.333,33 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%) 
 

    
 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   
 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

 
Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Υ  Τ Α Π Η Τ Α  Κ Α Ι  Λ Ο Ι Π Ο Υ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Α Ν Α Γ Κ Ε Σ  Τ Ο Υ  Γ Η Π Ε Δ Ο Υ  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  
“ Π Α Ν . Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ ”  Δ Η Μ Ο Υ  Λ Α Υ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Η Σ     

 
 

Προϋπολογισμού 537.333,33 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως 

άνω έργου. 

                                                           
4  Όπως υποσημείωση 1. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

  σελ. 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 5 
   
Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 6 
   

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό  – Τρόπος 
υποβολής Φακέλου Προσφοράς 

6 
   
Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  7 
   
Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 11 
   
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 11 
   
Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 12 
   
Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 13 
   
Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 13 
   
Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό  13 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

13 
   
Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 14 
   
Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 15 
   
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  15 
   
Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό  15 
   
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 16 
   
Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  16 
 
Άρθρο17Α 
Α 

 18 

Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 17 
   
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 17 
   
Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 17 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 18 
   
Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 18 
   
Άρθρο 23 Δικαιολογητικά  19 
   
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς  23 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

Άρθρο 25 Διάφορα 25 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – 
Διευθύνουσα Υπηρεσία 
 
 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ΔΗΜΟΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ..5 
 
 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 6 

 
1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής  που έχει 

έδρα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ:7 
 

Οδός  : ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1,ΛΑΥΡΙΟ 
Ταχ.Κωδ. : 19500 
Τηλ. : 22923-20102 
Telefax : 22920-22413 
E-mail8 : info@lavreotiki.gr 

 
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο 
δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 
 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής.  
 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα της Δημοτικής ενότητας 

Κερατέας. 9 
 
1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει 

το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει 

προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. 
- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση 

εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.  

                                                           
5 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, 

π.χ. το Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι 
το Δημόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. 
/Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.  

6 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη 
Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για 
παράδειγμα έργο δήμου που δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική 
υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η 
υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ. 

7 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην 
της περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η 
Οικονομική Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. 
Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον 
Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον 
εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 

8 Εφόσον υπάρχει. 
9 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό 
Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες 
κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  
νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 
1. 1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα 
γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους 
υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο 
αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη 
δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της 
υπόψη σύμβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και 
εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 
αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο 
που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό 
δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης 
της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση 
της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα 
ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 
2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς10, που θα συμπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) 
με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία , οδός Λ. Αθηνών-
Σουνίου 37, Πληροφορίες: Πανάγιος Δημήτριος τηλ.: 22993-20225 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και την………………………………….11. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε ……………..ΕΥΡΩ, 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 

γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 

έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 
από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 
το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 
υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της 

                                                           
10 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και 

ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, 
είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

11  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  
του ΚΔΕ), η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  

 



 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 30 από 72 

αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής 
συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής φακέλου 
προσφοράς 
 
3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 

καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον 
φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των 
άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  
 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, 
τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, 
την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και 
ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα 
στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

                      Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται 
κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των 
υποψηφίων. 

                      Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί 
να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  

  
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 

ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
22 παρ. 2 του ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με 
τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  
 σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός 

εργολήπτης,  
 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  
 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   
 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, 
διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών 
Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος 
ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

 
• Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και 

από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες 
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει 
τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο 
πρωτόκολλό της. 
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 3.5        Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 
εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση 
από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο 
πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί 
ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 
Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 
 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την 
ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται 
ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 22 του ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει 
τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για 
να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται 
ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο 
και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει 
μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί 
η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του 
παρόντος άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας. 
 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του 
προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς 
εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

  
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, 
η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον 
φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και 
μονογράφει το καθένα από αυτά ανά σελίδα.  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο 
και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις12, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από 
τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος 
του πρακτικού της. 
 

                                                           
12 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των 

διαγωνιζόμενων στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
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ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 
μειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης 
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της 
παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα 
συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την 
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το 
περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  
 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των 
διαγωνιζόμενων. .  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης 
του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς (δηλαδή του τιμολογίου προσφοράς και του προϋπολογισμού 
προσφοράς)  των διαγωνιζόμενων. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας το 
ασυμπλήρωτο έντυπο  τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς με τις προσφερόμενες από αυτούς 
τιμές χωρίς όμως καμία δέσμευση ομαλότητας. Οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς θα είναι 
συμπληρωμένες όλες ολογράφως. Τυχόν ύπαρξη μόνο αριθμητικής αναγραφής σε οποιαδήποτε τιμή 
στο τιμολόγιο προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αριθμητικών 
τιμών του προϋπολογισμού και των ολογράφως τιμών του τιμολογίου ο προϋπολογισμός διορθώνεται 
με βάση τις ολόγραφες τιμές του τιμολογίου. Επίσης διορθώνονται τυχόν σφάλματα στα γινόμενα και 
τα αθροίσματα του προϋπολογισμού προσφοράς ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε.13 Η τεκμαρτή 
έκπτωση στο σύστημα αυτό προκύπτει από τη σύγκριση του προϋπολογισμού προσφοράς με τον 
προϋπολογισμό υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα.14  

 

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. 
ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά 
(Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την 
προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία 
στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε 
στρογγυλοποιούνται. 

 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 
ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, 
την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

                                                           
13    Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης που 

εφαρμόζεται. Δηλ. Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του 
άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η 
αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ. Έν προκειμένω έχει 
επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7, και έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της 
Διακήρυξης. 

 
14 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα 
υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της 
Διακήρυξης. 
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μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση 
του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των 
διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, 
ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο 
εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και 
επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου 
αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα 
(10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 
επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και 
ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα 
δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. 
Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

 
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. 
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο 
Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, 
στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν 
(ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω 
ανακοίνωση.  
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου 
της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη 
προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι 
υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το 
άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, 
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και 
γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το 
άρθρο 25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της 
προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται 
με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει 
το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του 
ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, 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 Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην 
ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το 
άρθρο 4. 2γ΄. 
 
4.2            Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
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α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ15. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν 
ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται 
δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη 
διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 
εκτός του μειοδότη. Μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο16,  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή 
και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο 
μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της 
παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων17, καθώς και τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) 
και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  
Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 
Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  
Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 
προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο 
ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 
την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 
μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 
του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις 
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 
Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών 
για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες 
ιδιότητες του νόμου αυτού18. 
 
β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν 
δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 

                                                           
15 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη 

ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της 
Περιφέρειας. 

16 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν. 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισμού του έργου προκύπτει 
ότι η σύμβαση δεν υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της 
Διακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραμμισμένο τμήμα).  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπόκειται η σύμβαση στον έλεγχο του Ελ. Συν όταν α) πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο 
από  την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ΕΥΡΩ (βλέπετε 
άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως τροποποιήθηκε με το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή 
β) το έργο χρηματοδοτείται από άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει το 
1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, οι 
συμβάσεις τους υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει 
τα 200.000 €  (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 παρ. 1 ν. 
4071/2012). 

17  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, 
προσκομίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

18  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η 
σχετική  υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  
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Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση 
ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  
 
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση 
ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή 
απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το 
διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 
 
 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 
 
5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 

(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  
   
5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων 
σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω19: 

 
• Το συμφωνητικό. 
• Η παρούσα Διακήρυξη. 
• Η Οικονομική Προσφορά. (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός 

Προσφοράς) 
• Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
• Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
• Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
• Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
• Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και 

οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

• Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 

Υ.Δ.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 

κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 
Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

                                                           
19 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής 

δικαιολογητικών ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 
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6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους20. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται 
είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 

στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με 
διάθεση διερμηνέων. 

 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων21: 
 
 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 22. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   
7.2  Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή 

Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του ΚΔΕ  και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/1673/23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών 
για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και 
απόφαση  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)] 23. 

 
7.3 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για 
κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

                                                           
20  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 44. 
21  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά 

στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 
εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία. 

22  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
23 Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης  υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρώ. 
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ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  
κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 

9777.05.006) του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  και από ίδια έσοδα 
(2017) του Δήμου Λαυρεωτικής για την κάλυψη του ποσού που προκύπτει από την 
αλλαγή ΦΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις24 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 

 
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 
8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε 
EΥΡΩ. 

 
 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 
 

 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 
 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό 
 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή 
και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

 Τίτλος του έργου 
 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   “ ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”» ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

  
 Προϋπολογισμός του έργου 
 

                                                           
24  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 537.333,33 
Ευρώ και αναλύεται σε 25: 
Δαπάνη Εργασιών                                                                                       376.585,20 Ευρώ  
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                          57.445,00 Ευρώ 
Απρόβλεπτα26 (ποσοστού 15% επίτης δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε+Ο.Ε)      56.487,78 
Ευρώ  Αναθεώρηση                                                                                                        
260,35 Ευρώ 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας                                                                         104.000,00 Ευρώ 
 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Δημοτικό  Στάδιο  Παναγιώτης  Βογιατζής.(Ο.Τ.46) 
 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

 Η παρούσα εργολαβία αφορά στην αναβάθμιση του στίβου κλασσικού αθλητισμού και την 
ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Λαυρεωτικής 
Παν. Βογιατζής στο Λαύριο.  

Κατά την σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπ’ όψιν οι κατευθυντήριες προδιαγραφές της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού για την παραγωγή παρόμοιων έργων, καθώς και οι απαιτήσεις της FIFA, των 
εν ισχύ Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και οι τοπικές συνθήκες.  

 Προβλέπεται να εκτελεστούν οι εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά όπως περιγράφονται στην 
Τεχνική Έκθεση, Ε.Σ.Υ., Τ.Σ.Υ., Τιμολόγιο Μελέτης και έχουν προμετρηθεί επαρκώς. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν διασφαλίσει έγκαιρα τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που απαιτούνται για την διασφάλιση της ποιότητας του 
έργου συμφώνως των απαιτήσεων των συμβατικών τευχών. 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και 
νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση 
C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η 
μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία 
δημοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους 
όρους και περιορισμούς: 
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

 να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

 να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη,  

                                                           
25 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 
26 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης 
εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ. 
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• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» 
σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του 
έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο 
μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των 
προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα 
εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης27.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες28 του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 

 
 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα 
υποβολής οικονομικών προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 

3 του ΚΔΕ. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα ελεύθερης 

συμπλήρωσης ανοικτού τιμολογίου του άρθρου 4 παράγραφος γ) και του άρθρου 7 
του του ΚΔΕ 29.  

 
 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 
 
 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
 

                                                           
27  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη 

των εργασιών. 
28 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 

του άρθρου 49 του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 
29 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 

(κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν 
αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
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15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 
24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας30, εκτός 
Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 8.667,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε 
στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 
της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της.   

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή 

το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο 
δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το 
παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, 
χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ΚΔΕ31. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η 
εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των έξι μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 
157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να 
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  …………….32. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 
προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 
απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

 
 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα 
πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 
16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο33 μέχρι (5%) πέντε επί τοις 

εκατό συμφώνως του Άρθρου 51.3α και μέχρι (10%) δέκα τοις εκατό συμφώνως του 
άρθρου 51.3β του Κ.Δ.Ε. . 

                                                           
30  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 

ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

31 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 
5 ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

32 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 
19 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 

33 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται 
μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον 
βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 
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16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  …………………………34 
  
 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον 
βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 35 
επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον 
φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της 
επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο 
παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, 
επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και 
υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 
κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ. 
 
 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 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 (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. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 
ορίζεται η ……………, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ.  
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή36 και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ……. 37 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). 

                                                           
(όπως προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων 
δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

34 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 
λεπτομέρειες. 

35 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 
έως 5% επί της αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του 
τρέχοντος ΑΠΕ. 

36  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
37  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
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Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 
     

 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα έξι (6) μηνών 38 από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών39. 

 

 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 
 Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 

του ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ 
ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.  

                     
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου40.  

 
 
 
 
. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
  

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1Η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας  
οικοδομικά41  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

                                                           
38 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (βλ. και υποσημείωση 14). 

39 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο 
γ του Ν.4281/2014). 

40  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 
Α’ 143). 

41 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 
δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 
105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  
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γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους42, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας.  

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα κατηγορίας …………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)43. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 
 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

 Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή 
του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 
πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 
αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

                                                           
42 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να 

κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
43 Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται. 
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δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), 
η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του 
εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι 
ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη 
στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου 
ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  
8.  Τεχνική ικανότητα44. 

 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 
 
Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  

 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει 
τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά45: 

                                                           
44 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. 

Επιχείρηση που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη 
τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού 
Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα 
αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην 
αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες 
απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό 
δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον 
όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην περίπτωση αυτή 
να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 
45 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 
του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
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 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 
 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.46 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 
ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την 
αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως 
ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 
2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 47 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  
 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα 
μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα 
κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την 
υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των 
περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η 
Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 
ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά 

                                                           
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

46 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην 
περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

47 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
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την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση48 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή 
του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και 
φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την 
ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα 
Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού 
της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους 
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 
151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών 
εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση που 
υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 
βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση49, αναγκαστική διαχείριση ή, 
προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, 
που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και 
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα 
ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, 
καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 
Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 
προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα50 που 
απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική 
αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά 
ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να 
προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, 
στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως 
ΤΠΕΔΕ).  

 

                                                           
48  Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 

υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής. 

49  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα 
από τους ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

50  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση 
που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια 
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη 
δήλωση. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται 
τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής 
τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το 
χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά 
τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες 
οργανώσεις51.  

  
23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του 
εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 
έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των 
προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου 
μηνός πριν τη δημοπράτηση.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 
υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους 
διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 

 
23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε 

                                                           
51 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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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 από την ένορκη βεβαίωση 
προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει 
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 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.  

 
γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, 

συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 
αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς 
είτε σε κοινοπραξία   κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του 
ΚΔΕ52). 

 
23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας53 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί 

ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο 
Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης 
επί ποινή αποκλεισμού):  
1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 

κατατίθενται πρωτότυπες. 
2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα 
αμφισβήτησης της νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των 
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να 
ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της, όπως π.χ. 
το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών 
επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή 
της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

                                                           
52  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή 

χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου 
εργολαβικών συμβάσεων.  

53 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε 
επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. 
μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η 
τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις 
κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση 
θεωρείται αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον 
αναφερόμενο στην Ε.Π. προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 
αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη 
σύσταση της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των 
κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση 
του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της 
εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 
Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την 
Ενημερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών 54. Εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής 
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. 
Κατά λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :  

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς (η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει 
να αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 
2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές (το πιστοποιητικό 
αυτό καλύπτεται από την Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται). 

         β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :  

         αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.  

         ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 
το πολύ 30 ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν 
την υποβολή της προσφοράς.  

         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη 
της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.  

         γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους 
στην οποία έχουν την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

         αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου.    

         ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών.  

         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  

         δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε 
μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα 
απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  

         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές να είναι 
επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης.  

 

                                                           
54  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.  
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24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς και 
Προϋπολογισμός Προσφοράς ). 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς ( Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός 
Προσφοράς),  υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής 
επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που 
τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα 
μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον 
λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα 
των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε 
θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  

 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
(Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς). Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν 
ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς τους.  

Β. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και 
προϋπολογισμό με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές χωρίς όμως καμία δέσμευση ομαλότητας. 
Συμπληρώνουν ακόμα τα γινόμενα των ποσοτήτων επί τις τιμές, τα επιμέρους  και το γενικό άθροισμα, 
το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόμενου στο έντυπο 
ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά και το συνολικό άθροισμα του προϋπολογισμού προσφοράς. Όλες 
οι τιμές στο τιμολόγιο συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Τυχόν αριθμητική 
αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των αριθμητικών 
τιμών του προϋπολογισμού και των τιμών του τιμολογίου, ο προϋπολογισμός διορθώνεται με βάση τις 
ολόγραφες τιμές του τιμολογίου. Επίσης διορθώνονται τυχόν σφάλματα στα γινόμενα και τα 
αθροίσματα του προϋπολογισμού, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Αν υπάρχουν διαφορές τιμών ή 
λάθη σε μεγάλη κλίμακα, μπορεί η προσφορά να κριθεί απαράδεκτη.  

Η τεκμαρτή έκπτωση στο σύστημα αυτό προκύπτει από τη σύγκριση του προϋπολογισμού 
προσφοράς με τον προϋπολογισμό υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο 
για απρόβλεπτα 55.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των τιμών του τιμολογίου προσφοράς υπερισχύουν των 
αντίστοιχων αριθμητικών56. Τυχόν μόνο αριθμητικής αναγραφής σε οποιαδήποτε τιμή στο 
τιμολόγιο προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ 
της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα 
γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και 
αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά. Αν υπάρχουν διαφορές τιμών ή λάθη σε 
μεγάλη κλίμακα, μπορεί η προσφορά να κριθεί απαράδεκτη. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
 
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής 

πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ. ………………………………………. Απόφαση. 

                                                           
55  Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των 

άρθρων 7 ή 9  του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
56   Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση 

που εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  
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25.257       Η παρούσα σύμβαση  υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και τις 

απαγορεύσεις των άρθρων 31-34 του ΚΔΕ.   
 
25.358         Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 
25.459 60 

 
Γ. Η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 537.333,33 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7336.015 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, θα γίνει σε προσεχή 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.20/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την 
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
Αρ. Απόφ.: 109/2016 

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.20/2016 

μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κατάρτισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό 

του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
 την αρ. πρωτ:4218/28.03.2016 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με 
την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004150823, 
 τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, στους ΚΑ: 10-6063, 
15-6061, 15-6063, 20-6061, 20-6063, 30-6063, 35-6061, 45-6063 του οποίου έχουν εγγραφεί σχετικές 
πιστώσεις, 
 την υπ’ αριθμ.6/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πιστώσεων υποχρεωτικών 
δαπανών έτους 2016, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των σχετικών πιστώσεων, 
 τις υπ’ αριθμ. Α-120/2016, Α-138/2016, Α-139/2016, Α-152/2016, Α-153/2016, Α-164/2016, Α-
173/2016 & Α-182/2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό, 

                                                           
57 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται μόνο εφόσον η σύμβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο).  
58 Προαιρετική επιλογή. 
59 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του 

Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
60 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων 

συμβάσεων δημοσίων έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ 
επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 
Α του Ν. 3614/2007.     
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 την αριθμ.20/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα «προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 32.007,70 ευρώ, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις σχετικές 
ερμηνευτικές εγκυκλίους του. 
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 
 Τις διατάξεις του άρθρου 4 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης - ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 
185/Β/23.03.1993). 

Η προμήθεια αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής για 
το έτος 2016, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθ. 53361/2006 
(Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΤΤ 36586 (Φ.Ε.Κ. 1323/30-07-2007), 
την οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-05-2008) και την υπ’ αριθ. 57419/13-11-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη και την συλλογική σύμβαση εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ Π.Κ. 8/31-01-11 
Άρθρο 14  παρ. 1 & 2. 

Για τον υπολογισμό των δικαιούχων, στην αριθμ.20/2016 μελέτη λήφθησαν υπόψη οι αποφάσεις 
Δημάρχου κατάταξης και τοποθέτησης προσωπικού.  

Η προμήθεια των ειδών αυτών αφορά τους 105 υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής (Μόνιμο 
Προσωπικό και Αορίστου Χρόνου) οι οποίοι απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και 
διακρίνονται ανάλογα με τις ειδικότητες τους σε:  

6 Καθαρίστριες Εσωτερικών Χώρων – Σχολικών Μονάδων 

6 Σχολικοί φύλακες 

28 Χειριστές Μηχανημάτων - Οδηγοί Απορριμματοφόρων κλπ 

50 Εργάτες Συγκομιδής και Αποκομιδής Απορριμμάτων – Γενικών Καθηκόντων 

2 Απασχολούμενοι σε Οικοδομικές Εργασίες 

8 Ηλεκτρολόγοι 

4 Κηπουροί 

1 Απασχολούμενοι στο Καθαρισμό και Συντήρηση Νεκροταφείου – Ταφή Εκταφή. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων ανέρχεται στο ποσό των 26.022,50 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 

Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 85 12 1.020 
ΓΑΝΤΙΑ PVC 57 1 57 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 55 4 220 
ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ &       ΝΙΤΡΙΛΙΟ 2 4 8 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (100ΤΕΜ) 56 6 336 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 8 1 8 
ΚΡΑΝΗ ΚΡΑΝΗ 10 1 10 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΦΘΑΛΜΩΝ GOOGLES 4 1 4 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

ΠΡΟΣ. ΗΛΙΑΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 93 1 93 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣ. ΑΠΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ 8 1 8 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 4 1 4 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1 
(10ΤΕΜ) 2 20 40 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ABEK2-P3 4 1 4 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ 
ΤΥΠΩΜΑ) 60 1 60 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

ΣΤΟΛΕΣ                  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ 
6 4 36 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΑΛΟΤΣΕΣ 93 1 93 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΡΒΥΛΑ (8 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 93 1 93 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

(ΣΕΤ 12 ΤΕΜ) 
8 1 8 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ            (ΜΕ 
ΤΥΠΩΜΑΤΑ) 63 1 63 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΠΕΛΑ 63 1 63 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - - 60 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ           
ΣΑΛΟΠΕΤΑ                  

(ΜΕ ΤΥΠΩΜΑΤΑ) 
93 1 93 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον Ν.2286/95, την υπ΄ αρ. 11389/8-3-93 Υπουργική απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ), 
τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006) και τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-
10) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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Με βάση τα ανωτέρω ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

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

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

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

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

− Την αριθμ.20/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια ειδών 
ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής», 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στους ΚΑ  10-6063, 15-6061, 15-6063, 20-6061, 
20-6063, 30-6063, 35-6061, 45-6063 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.20/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια ειδών 
ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 
26.022,50 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής επί της οδού 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ από την επιτροπή διαγωνισμού, την …………./………………/ 2016 

ημέρα ……………………………..……. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 

ορίζεται η:  10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων 10-6063, 15-6061, 15-6063, 20-6061, 20-

6063, 30-6063, 35-6061, 45-6063  του προϋπολογισμού του 2016.  



 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 55 από 72 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΑΛΛΗ

ΛΩΝ 
ΠΟΣΟΤ/ 
ΕΤΟΣ ΣΥΝ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

              
85    12  1.020    2,50  2.550,00    

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 PVC 

              
57    1       57    3,50     199,50    

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

              
55    4     220    7,00  1.540,00    

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 

ΥΦΑΣΜΑ &       
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

                
2    4         8    2,50       20,00    

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (100ΤΕΜ) 

              
56    6     336    15,00  5.040,00    

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

                
8    1         8    30,00     240,00    

ΚΡΑΝΗ  
CPV 18143000-3 ΚΡΑΝΗ 

              
10    1       10    15,00     150,00    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

CPV 18143000-3 GOOGLES 
                
4    1         4    7,00       28,00    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

CPV 18143000-3 
ΠΡΟΣ. ΗΛΙΑΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

              
93    1       93    10,00     930,00    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

CPV 18143000-3 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣ. ΑΠΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ 

                
8    1         8    17,50     140,00    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

CPV 18143000-3 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ 

ΠΛΕΓΜΑ 
               
4    1         4    22,50       90,00    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΑΝΑΠΝΟΗΣ  

CPV 18143000-3 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1 

(10ΤΕΜ) 
                
2    20       40    30,00  1.200,00    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΑΝΑΠΝΟΗΣ  

CPV 18143000-3 

ΜΑΣΚΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ABEK2-
P3 

                
4    1         4    155,00     620,00    

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  

CPV 35113400-3 
ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ 

ΤΥΠΩΜΑ) 
              

60    1       60    15,00     900,00    
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  
CPV 35113400-3 

ΣΤΟΛΕΣ                  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ              6    4     36    20,00  480,00    
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ CPV 

35113400-3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
              

93    1       93    20,00  1.860,00    
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ CPV 

35113400-3 
ΑΡΒΥΛΑ (8 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 
              

93    1       93    40,00  3.720,00    
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 
35113400-3 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

(ΣΕΤ 12 ΤΕΜ) 
                
8    1         8    75,00     600,00    
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ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

CPV 35113400-3 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ            

(ΜΕ ΤΥΠΩΜΑΤΑ) 
              

63    1       63    15,00     945,00    
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 
35113400-3 ΚΑΠΕΛΑ 

              
63    1       63    5,00     315,00    

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 

18143000-3 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - - 60 20 1.200,00 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 

35113400-3 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ           
ΣΑΛΟΠΕΤΑ                  

(ΜΕ ΤΥΠΩΜΑΤΑ)            93    1     93    35,00  3.255,00    
ΑΘΡΟΙΣΜΑ   26.022,50   

 
ΑΡΘΡΟ 3 ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν 

ισχύος είναι: 

Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Η Οικονομική Προσφορά. 

Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Η Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές-Προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Το είδος που θα προμηθευτεί ο Δήμος είναι μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθ. 53361/2006 (Φ.Ε.Κ. 

1503/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. ................... απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

• Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 
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• Συνεταιρισμοί 

Εφόσον έχουν παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία εκτός των άλλων στοιχείων και το σφραγισμένο 

και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς όπως αναφέρεται και στο άρθρο 27 της παρούσας 

διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε φωτοαντίγραφα 

(σε δύο αντίγραφα). Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
Α.      ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας 

διακήρυξης. 
9. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του 

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

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 

υποχρεούται στην καταβολή εισφορών (Εργαζόμενοι, Εργοδότες, Ελ. Επαγγελματίες, Μηχανικοί, όπως 

ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ).  
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
12. 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. 
13. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 

1599/1986, όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για εταιρεία απαιτείται εξουσιοδότηση από τον 

νόμιμο εκπρόσωπό της στον καταθέτοντα την προσφορά, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 

και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 
14. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

7 Φυσικά πρόσωπα 
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8 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε. όπως αναφέρονται στο 

τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο οφείλει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 

9 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 
15. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

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

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

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Β.      ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
17 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10  της παρούσας 

διακήρυξης. 
18 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 καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  
19 Πιστοποιητικό της  κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3), (5) και (8) της 

παραγράφου Α. 
20 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα 

του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 
Γ.      ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) & (Β) αντίστοιχα. 
Δ.     ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10  της παρούσας 

διακήρυξης. 

 Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3), (5) & (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α 

 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Ε.     ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
16. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση. 

17. Εφόσον συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
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18. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

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

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

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη 

χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 
δήλωση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με ποινή αποκλεισμού 

τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα εξής: 
8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας τον υπό προμήθεια εξοπλισμό 
9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

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

• δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

• δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία (άρθρο 9 του 

ΕΚΠΟΤΑ). 
10 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο που 

αναφέρεται στο άρθρο 16.  

 Προσφερόμενο χρόνο παράδοσης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο  

που αναφέρεται στο άρθρο 22. 

 προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν πρέπει να είναι 

μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 23. 
11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η εμπορική ονομασία του 

προσφερόμενου είδους, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα κατασκευής αναλυτικά ανά είδος (άρθρο 

11). 
12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
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τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 -

R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”  

Η δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν 

χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και 

παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους.  
13 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Μέσων Ατομικής Προστασίας Εξέταση τύπου 

ΕΟΚ, για όλα τα υπό προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας, για τα οποία απαιτείται CE mark. 
14 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από διοικητική 

ή δικαστική αρχή, της εταιρείας ή του αντιπροσώπου  παραγωγής του προσφερόμενου είδους στην 

περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος παραγωγός, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα αποδέχεται 

να προμηθεύει την προμηθεύτρια εταιρεία για το έτος 2013-2014. 
15 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης της συμμετέχουσας εταιρείας που να αποδεικνύουν την κατά 

ISO 9001-2008 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) πιστοποίηση. 
16 Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, οι οποίες θα ληφθούν 

υπόψη για την αξιολόγηση και συμφωνία των προδιαγραφών του ζητούμενου εξοπλισμού με τον 

προσφερόμενο. 

Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν υποβληθούν η δεν είναι έγκυρα η είναι ελλιπή,                             ο 

διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, επιστρέφονται δε η Εγγυητική Επιστολή και 

ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Τα  υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών 

προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 20/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν με την προσφορά τους δείγματα με όλα τα ζητούμενα 

είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ της Τεχνικής Μελέτης και θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές (Κατά προτίμηση να προσκομισθεί το μέγεθος L “LARGE” σε όλα τα ζητούμενα είδη). 

Τα κατατεθέντα δείγματα του ανακηρυσσόμενου αναδόχου θα κρατούνται και θα φυλάσσονται από το 

τμήμα Προμηθειών, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην κατασκευή των ειδών σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της μελέτης (άρθρο 28 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης). 

Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος της 

προμήθειας θα κληθεί για να υπογράψει την σχετική  σύμβαση. Ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει 

οπωσδήποτε να έχει υπόψη του ότι οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν είναι απαραίτητα 

σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές. Το σύμφωνο η όχι των πρώτων υλών με τις τεχνικές 
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προδιαγραφές, σε περίπτωση αμφισβήτησης, θα διαπιστώνεται από τη χημική ανάλυση στην οποία θα 

υπόκεινται μετά την παράδοση όλων των ετοίμων ειδών.  

Τα έξοδα για κάθε εξέταση δείγματος βαρύνουν τον προμηθευτή καθώς και το δείγμα που είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει.  

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

10.1 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 

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

μετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομόλογων του ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική 

τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Βούλας στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με 

τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

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. 

10.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης  δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

σύμφωνα με το (α) εδάφιο της 1ης παραγράφου του 157ου άρθρου του Ν. 4281/2014.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης (άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
10.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ σύμφωνα με το (β) εδάφιο της 1ης παραγράφου του 157ου άρθρου 

του Ν. 4281/2014, και παρέχεται με εγγυητική επιστολή. 

Επειδή η εγγύηση αυτή θα αποτελέσει και στη συνέχεια εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης 
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καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23. Το περιεχόμενο της εγγύησης 

διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
10.4 Περιεχόμενο Εγγύησης 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

- Την ημερομηνία έκδοσης. 

- Τον εκδότη. 

- Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται. 

- Τον αριθμό της εγγύησης. 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής). 

- 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως. 

- 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

- 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
10.5 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο τα κατασκευάζει τα 

προσφερόμενα υλικά για κάθε υλικό καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

Η προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση (άρθρο 8 §5), απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. 

Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την κατά την κρίση του ποινή 

επιβολής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου για χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο 
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εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο. Τ. Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. (άρθρο 18 §2 ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

αντίστοιχης προσφοράς. 
12.1 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνικές και οικονομικές) 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος 

φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». με κεφαλαία γράμματα.  

γ) Ο αριθμός διακήρυξης (Αρ. Πρωτοκόλλου:……………….……). 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

(δύο (2) αντίγραφα), μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο  με την ένδειξη ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
12.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
12.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να 

μονογράφεται από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 

κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 
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12.4 Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών είτε μίας εκάστης ομάδας 

ειδών, δεδομένου ότι πρόκειται για διαιρετά είδη. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

13.1 Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. 
13.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 

είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις 

(φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για παράδοση των υλικών 

ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  

Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

Στο σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο παραλαμβάνουν από το 

Τμήμα Προμηθειών όπως αναφέρεται στο άρθρο 27, αναγράφεται η τιμή μονάδος, καθώς και η συνολική 

τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος και υπηρεσία. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται 

αριθμητικώς και ολογράφως επί ποινή αποκλεισμού. Ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται ανεξάρτητα και θα 

αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως. 

Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι τιμές μονάδας. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος προσφοράς ούτε και σε 

τυχόν παρατάσεις της. 

O προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνούμενης τιμής (σύμφωνα με τις τιμές 

της προσφοράς του), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παραδόσεως της 

προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς απαράδεκτες ρήτρες 

που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις, αφού η προσφερόμενη τεχνική 

λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή, ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των 

προτέρων μετρήσεις. 

Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 
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Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής 

της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδίδεται ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια 

η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, Κουντουριώτη 1 Λαύριο, Τ.Κ. 19500 

Η προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά 

λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή την 14.00 μ.μ. ώρα. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού 

την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

Στις προσφορές που θα επιδοθούν στην Επιτροπή πρέπει πρωτίστως να έχει αναγραφεί ο αρ. 

πρωτοκόλλου κατάθεσης από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου  

Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα ή κατατίθεται στην επιτροπή 

μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν 

τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο 

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει (Υπ. Δήλωση άρθρο 8 §3) μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη 

της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή 

μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
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• Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

• Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω 

όργανο και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον 

κυρίως φάκελο και η συμφωνία των τεχνικών στοιχείων του κυρίως φακέλου με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης της παρούσας προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των 

δειγμάτων). Η οικονομική προσφορά αποσφραγίζεται σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, παρουσία όσων τα 

δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή. 

• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση 

των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

2. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες 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 που καταθέτει εκτός 

από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : 

 Η συμφωνία τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

 Η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή της αγοράς.  

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων 

οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα παραπάνω 

όπως και κάθε άλλη πληροφορία, προσφορά ή επιπλέον δυνατότητα που θέλει, για τα προσφερόμενα 

του είδη, για να εκτιμηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. 



 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 67 από 72 

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 

χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη 

των προσφορών. 

Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων δύναται να γίνει και με αποστολή μέσω FAX των πρακτικών της 

επιτροπής, με αποδεικτικό αποστολής. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 21ο  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 
 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

γνωμοδότηση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της 

διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η 

ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης με δική τους φροντίδα. 
 Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν.  

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης 

του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την 

αρμόδιο επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική 

Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχή κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 22ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια μέσα σε χρόνο το ανώτερο εξήντα (60) ημερών 

από την ειδοποίηση του σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύονται από την υπηρεσία.  

Προσφορές που ορίζουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παραλαβή θα γίνεται τμηματικά κατόπιν της εντολής από την αρμόδια υπηρεσία, από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα (υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου. 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου. 

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά 

περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 

εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 35 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται  να παράσχει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία 

παράδοσης των υλικών. 

Κατά την διάρκεια  του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση του Δήμου, να  αντικαταστήσει άμεσα τα είδη τα οποία φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, 

εξογκώματα, σχισίματα στην συσκευασία κλπ, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση του Δήμου. 

Σε περίπτωση που η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 20/2016 

Τεχνικής Μελέτης, ο ανάδοχος κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ και ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στο άρθρο 

35 του ΕΚΠΟΤΑ 

Μετά την λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει 

γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των ειδών.   

ΑΡΘΡΟ 24ο  
ΣΥΜΒΑΣΗ  
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο.  
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Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής : 

-       Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

-       Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

-       Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

-       Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 

-       Την συμφωνηθείσα τιμή. 

-       Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

-       Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

-       Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

-       Τον τρόπο παραλαβής. 

-       Τον τρόπο πληρωμής. 

-       Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

-       Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

-       Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό 

προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από 

γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α)     Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β)     Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

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

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ)     Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που 

αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.  

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της 

παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου 

προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί τμηματικά, στον προμηθευτή μετά την τμηματική παραλαβή 

της προμήθειας, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 27ο  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο 

Προμηθειών, οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ, Τ.Κ. 19500, Τηλ. 2292320147 -, Fax 2292069130 (Κα 

Μαργαρίτη). 

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφο του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 28ο  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, αναρτάται δε 

σε εμφανές μέρος του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου, και στο Κ.Η.Μ.ΔH.Σ. σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά 

στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα αρχικής και επαναληπτικής δημοσίευσης θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 29ο 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.                                      

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 
737,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού» για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
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Αρ. Απόφ.: 110/2016 
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 
«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 737,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με 

τίτλο: ‘’φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού’’ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 11222/06.07.2016 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την πληρωμή 

των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 16416624 

2. Α.Π. 16416632 

3. Α.Π.16416488 

4. Α.Π. 16416522» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι ανωτέρω παροχές 
αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Λαυρεωτικής. Η συνολική δαπάνη για την τοποθέτηση αυτών ανέρχεται στο ποσό των 737,80 
ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού  737,80, ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού»  και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 
17.05.59 Β.Δ/τος 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 11222/06.07.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & 
Συγκοινωνιών και τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 737,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, με τίτλο: «φωταγώγηση 
κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – 
Μηχανικού, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει σύνδεση με το δίκτυο 
διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
08.10.2016. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
 Σταύρος Κρητικός 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
 
Λάμπρος Μπουκουβάλας 
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