
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 1 από 84 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 5 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 30ης Σεπτεμβρίου 2016  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 30 Σεπτεμβρίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 19:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 26.09.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 167/2016 

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/26.09.2016 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/26.09.2016 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 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΥ 

1 15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 73.800,00 € 52.400,00 € Α-689 

2 30-6261.004 Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (γυψοσανίδες) 50.000,00 € 1.500,00 € Α-690 

3 30-6261.005 Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίου 2ου 
Γυμνασίου Λαυρίου 30.000,00 € 1.500,00 € Α-691 

4 35-6262.006 Εργασίες κοπής & κλαδέματος ψηλών δέντρων 
ΔΕ Κερατέας 10.000,00 € 9.982,00 € Α-692 

5 30-6261.005 Προμήθεια & εγκατάσταση ελεγκτή κλιματισμού 
στο 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου 30.000,00 € 2.000,00 € Α-693 

6 20-6681 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.500,00 € 500,00 € Α-694 

7 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα (παγία προκαταβολή) 13.000,00 € 500,00 € Α-695 

8 30-7425.025 
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου 
Λαυρεωτικής για την υποβολή προτάσεων στο 
Ε.Π. Αττικής 

4.700,00 € 4.700,00 € Α-696 

9 30-7425.024 
Συμβουλευτική υποστήριξη και επικαιροποίηση 
φακέλου έργου για την υλοποίηση του πάρκου 
κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Λαυρεωτικής 

8.680,00 € 8.680,00 € Α-697 

10 30-6261.004 
Προμήθεια και τοποθέτηση ανθυγρών 
χωρισμάτων WC και οριζόντιων σκιάστρων στο 
Ειδικό Σχολείο Λαυρίου 

50.000,00 € 8.587,00 € Α-698 

11 10-6261.001 Προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων 
σκιάστρων στο Δημαρχείο Λαυρίου 25.000,00 € 6.417,00 € Α-699 

12 00-6715.010 Επιχορήγηση μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ 
ΝΠΔΔ "ΚΕΦΑΛΟΣ" 37.931,82 € 18.965,91 € Α-700 

13 
10-6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

8.388,56 € 2.388,56 € Α-701 

14 
10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 

54.570,11 € 466,35 € Α-702 

15 
10-6051.003  Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 

11.693,55 € 110,67 € Α-703 
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16 10-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού  
- υγειονομικού 4.461,94 € 95,73 € Α-704 

17 
15-6261.003 

Προμήθεια υλικών - τοποθέτηση κάγκελου στο 
Ορυκτολογικό Μουσείο Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Κωνσταντίνου 

8.000,00 € 1.910,00 € Α-705 

18 15-6261.003 
Προμήθεια υλικών - αντικατάσταση περίφραξης 
όμορων χώρων Ορυκτολογικού Μουσείου  
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

8.000,00 € 1.922,00 € Α-706 

19 
20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων φωτιστικών (λαμπτήρες) 

15.000,00 € 14.500,00 € Α-707 

20 
20-7131.003 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 17.261,28 € 10.144,28 € Α-708 

21 
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 

10.000,00 € 1.508,11 € Α-709 

    ΣΥΝΟΛΟ   148.777,61 €   

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ: 12145/20.07.2016 αναγνωριστικής αγωγής του κου 
Χρήστου Καράπασσια ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.:168/2016   

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 «λήψης απόφασης επί της αρ. πρωτ: 

12145/20.07.2016 αναγνωριστικής αγωγής του κου Χρήστου Καράπασσια ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με αριθμ. πρωτ: 12145/20.07.2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η αναγνωριστική 

αγωγή του Χρήστου Καράπασσια ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται 
να αναγνωρισθεί κύριος, νομέας και κάτοχος οικοπέδου εκτάσεως 500,00 μ2 στη θέση «Πλάκα» 
Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του τότε 
Δήμου Κερατέας και περιλαμβάνεται στις δωρηθείσες εκτάσεις το έτος 1993 από τη Γαλλική Εταιρεία 
Μελετών Λαυρίου. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, κος Αλέξανδρος Τσώνος, απέστειλε τόσο προς την Τεχνική 
Υπηρεσία όσο και προς την Οικονομική Επιτροπή το αριθμ. πρωτ: 12502/27.07.2016 έγγραφό του, με 
το οποίο ζητά πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την αντίκρουση της εν λόγω αγωγής και τον 
καθορισμό της στάσης του Δήμου στην εν λόγω δίκη για την προάσπιση των συμφερόντων του. 

Μεταξύ άλλων, ο Νομικός Σύμβουλος αναφέρει «…επισημαίνεται ότι μετά τις τροποποιήσεις του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 01.01.2016, για την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται 

προφορική διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων κλπ), ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

αιτήματος αναβολής εκδικάσεως της υποθέσεως, αλλά αντιθέτως υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως 
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φακέλλου με προτάσεις και στοιχεία εντός προθεσμίας 100 ημερών από της καταθέσεως στο δικαστήριο 

αγωγής…» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 
την αναγνωριστική αγωγή του κου Χρήστου Καράπασσια, οι γονείς του ενάγοντος είχαν αποκτήσει το 
επίδικο ακίνητο με το αριθμ.28857/07.12.1982 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 
Κερατέας Δημητρίου Ανδρέου, από τον αρχικό ιδιοκτήτη Σταύρο Μπόκαρη του Τριαντάφυλλου. Στο δε 
πωλητή, η εν λόγω έκταση είχε περιέλθει με έκτακτη χρησικτησία από το έτος 1956. 

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 

− το με αριθμ. πρωτ: 12502/27.07.2016 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− την από 25.06.2016 αναγνωριστική αγωγή του κου Γεωργίου Λιάγκη, η οποία κοινοποιήθηκε στο 
Δήμο και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό πρωτ:12145/20.07.2016 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για 
την αντίκρουση της από 25.06.2016 αναγνωριστικής αγωγής του κου Χρήστου Καράπασσια.  
Β. Δίνει την εντολή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή, να εφαρμόσει την 
ανωτέρω απόφαση και καταθέσει προτάσεις για την αντίκρουση της εν λόγω αγωγής. 
      

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.16380/2015 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (DIAMOND’S CENTER) 
Αρ. Απόφ.: 169/2016 

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 «λήψης απόφασης για τη με 

διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.16380/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

(DIAMOND’S CENTER)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στις 29 Δεκεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η υπ’ αριθμ.16380/2015 Διαταγή 

Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 24473/29.12.2015. 
Σύμφωνα με την ως άνω διαταγή, ο Δήμος Λαυρεωτικής καλείται να καταβάλλει στην Ανώνυμη 

Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία “DIAMOND’S CENTER” το ποσό των 13.310,00 ευρώ, νομιμοτόκως 
από τις 24.05.2010 μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, καθώς και 310,00 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα της 
διαταγής πληρωμής. 
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Κατά της ανωτέρω, ο Δήμος δεν άσκησε ανακοπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοσή της. 

Με την από 19.07.2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Πέτρου Ανδρόνικου επιδόθηκε 
εκ νέου η αριθμ.15389/2016 διαταγή πληρωμής, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος καλείται να καταβάλλει 
την εταιρεία DIAMOND’S CENTER τα κάτωθι ποσά: 

1. για προκοινοποιηθείσα από 28.12.2015 επιταγή, ποσό 18.643,48 ευρώ. 
2. για νόμιμους τόκους από 29.12.2015 μέχρι την ημέρα επίδοσης, ποσό 469,36 ευρώ. 
3. για σύνταξη επιταγής, ποσό 372,00 ευρώ. 
4. για επίδοση επιταγής, ποσό 186,00 ευρώ. 
Συνολικά: 19.607,84 ευρώ 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ:15367/16.09.2016 αίτησή του, ο κος Τσούσης Νικόλαος αιτείται να του 

καταβληθεί το ανωτέρω ποσό σε δεκαέξι (16) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
Με βάση τα ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Την υπ’ αριθμ. 16380/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15637/16.09.2016 αίτηση του κου Νικόλαου Τσούση 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την καταβολή του ποσού των 19.607,84 ευρώ, στην Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία 
“DIAMOND’S CENTER”, σε δεκαέξι (16) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού 1.225,49 ευρώ, η κάθε μία. 
Οι ανωτέρω δόσεις θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το 
μήνα Νοέμβριο 2016. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 103Α/2016 που 
εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.110/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 170/2016 

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

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 103Α/2016 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.110/2016 απόφαση 
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Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
15897/26.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.110/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η 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» για 

σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με βαθμό 

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

08.10.2016. 

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 737,80 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

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

− την υπ’ αριθμ.110/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:15897/26.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 103Α/2016, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, 
από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 106Α/2016 που 
εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.120/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 171/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απόδοσης λογαριασμού για το 
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χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 106Α/2016 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.120/2016 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
15896/26.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.120/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

2.320,41 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2016, με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» για 

σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με βαθμό 

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

19.10.2016. 

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 2.320,41 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

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

− την υπ’ αριθμ.120/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:15896/26.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 106Α/2016, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, 
από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 
για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.: 172/2016 
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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 «έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής σε βάρος των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/26.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Σας αποστέλλουμε συνημμένα το αριθμ.. πρωτ: 15289/16.09.2016 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης του 

Δήμου και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

 (α) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων 

της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 

Δήμου. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων 

της Αττικής Οδού για τα δημοτικά λεωφορεία. 

(γ) την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο να ορισθεί τρίμηνη από την 

ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.» 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− τη ΔΥ/26.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− το αριθμ. πρωτ: 15289/16.09.2016 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης: 
(ι) ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα 
απορριμματοφόρα και τα λοιπά οχήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 
(ιι) ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για 
τα δημοτικά λεωφορεία. 
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Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου 
του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’. 
Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 
2016, ήτοι ένας (1) μήνας πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. 
Δ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς συνεδριακού κέντρου Προέδρου και 25 συνέδρων 
Αρ. Απόφ.: 173/2016 

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 «αποδοχής δωρεάς συνεδριακού 

κέντρου Προέδρου και 25 συνέδρων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Ο κος Αθανάσιος Ι. Γαλής, STUDIO ANALYSIS, με την από 13.09.2016 επιστολή του, η οποία 

πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό 15133/14.09.2016, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να δωρίσει 
στο Δήμο Λαυρεωτικής ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνεδριακού κέντρου, αποτελούμενου από την 
κεντρική μονάδα, συνεδριακό μικρόφωνο Προέδρου και 25 μικρόφωνα συνέδρων.  

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, παρ.1, περ. η’, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για 
την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, την αριθμ. πρωτ: 15133/14.09.2016 επιστολή του κου Αθανασίου Γαλή και έπειτα από 
διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αποδέχεται τη δωρεά του κου Γαλή Αθανασίου, STUDIO ANALYSIS, επεξεργασία ήχου & εικόνα, με 
έδρα στην Αθήνα, Στουρνάρη 27Δ, με ΑΦΜ 046432569, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, που αφορά ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα συνεδριακού κέντρου, αποτελούμενου από την κεντρική μονάδα, συνεδριακό 
μικρόφωνο Προέδρου και 25 μικρόφωνα συνέδρων.  
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, όπως προβεί στο όνομα και για 
λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και 
υπερκατασκευών Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 174/2016 
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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 του πρακτικού Νο3 της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ‘’επισκευή – συντήρηση 

οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών Δήμου Λαυρεωτικής’’» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.154/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού 
Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που 
αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και 
υπερκατασκευών Δήμου Λαυρεωτικής», ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.308/2016 Διακήρυξη 
Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία «Βιομηχανία 
Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ» προκειμένου να προσκομίσει εκ νέου επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά του διαγωνισμού (δικαιολογητικά κατακύρωσης), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 
Λαυρεωτικής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε στην Οικονομική 
Επιτροπή προς έγκριση το ΔΥ/22.09.2016 πρακτικό Νο3 για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Πέμπτη 

και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.07/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, 

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν σχετικά 

με την εργασία του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.308/02.06.2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την εργασία του θέματος.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κάτωθι αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Ζερβουδάκης Σταύρος, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος  

2. Μιχαήλ Αθηνά, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Παππάς Κλεισούρας Δημήτριος, ΔΕ29 Οδηγών 

Ο μειοδότης Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., υπέβαλε με το υπ. αριθ.  15609/21-9-2016 πρωτόκολλο του Δήμου μας  

τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. 
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Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

σύννομα και τα απαιτούμενα  με βάση την ανωτέρω διακήρυξη. 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
− την υπ’ αριθμ.154/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την αριθμ. πρωτ:14777/07.09.2016 ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού - υποβολής 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 

− το ΔΥ/22.09.2016 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τη μειοδότρια εταιρεία Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., με έδρα Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.20/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με 
θέμα: προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής και κατάρτιση 
όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 175/2016 

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 Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: προμήθεια ειδών καθαριότητας & 

ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
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− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012) που κυρώθηκε με 
το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) 

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής και των Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» έτους 2016 

− Το αριθμ. πρωτ: 530/10.06.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ», το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004582716 

− Το αριθμ. πρωτ:537/10.05.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» σχετικά με τις 
ανάγκες της δομής ΚΗΦΗ Κερατέας, το οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004362427 

− Το αριθμ. πρωτ: 538/10.05.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» σχετικά με τις 
ανάγκες της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι Λαυρίου», το οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004362803 

− Το αριθμ. πρωτ: 539/10.05.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» σχετικά με τις 
ανάγκες των δομών ΚΑΠΗ ΔΕ Κερατέας & ΔΕ Λαυρίου, το οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 
16REQ004361831 

− Το αριθμ. πρωτ: 540/10.05.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» σχετικά με τις 
ανάγκες των δομών Βρεφονηπιακός Σταθμός ΔΕ Κερατέας & ΔΕ Λαυρίου, το οποίο αναρτήθηκε με 
ΑΔΑΜ: 16REQ004361499 

− Το αριθμ. πρωτ: 15420/19.09.2016 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ005115157 

− Την υπ’ αριθμ. 20/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο: 
«προμήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισμού  που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμού δαπάνης 33.170,59  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24% 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τα οποία είναι αναγκαία για τη σωστή και 
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των δομών των Νομικών του Προσώπων. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 33.170,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  Η 
προμήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ισχύ ενός (1) έτους, μέχρι τη 
διεξαγωγή του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά το επόμενο οικονομικό έτος. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για όλους τους φορείς (Δήμος 
Λαυρεωτικής, ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»).  

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων 
ποσοτήτων ανά φορέα.  

Οι φορείς δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

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

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

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

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

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

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012), 

− Τα σχετικά αιτήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 
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 Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικού ποσού 
33.170,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» και 
«ΘΟΡΙΚΟΣ». 
Β. Η προμήθεια θα γίνει με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής 

Διεύθυνση: Κουντουριώτη 1, Λαύριο Αττικής, Τ.Κ. 195 00 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Έδρα: Κουντουριώτη 1, 19500, Λαύριο 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

Έδρα: Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ 37 – 190 01, Κερατέα  

Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
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Έδρα: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 – 195 00, Λαύριο  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …………….. του έτους 2016, ημέρα ………………., ενώπιον της 

Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, με ώρα έναρξης στις 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 

στις 11:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την παρέλευση της ώρας αυτής είναι εκπρόθεσμη και 

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δύναται 

να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

Δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν εγκαίρως αλλά δεν έφτασαν στο Δήμο Λαυρεωτικής εγκαίρως. Οι προσφορές αυτές 

επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 

ΑΡΘΡΟ  2: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 33.170,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

ευρώ, και θα βαρύνει τους ΚΑ: 

− 10-6634 του Δήμου Λαυρεωτικής 

− 15-6634 του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

− 60-6634.001, 60-6634.002, 15-6634.002, 15-6631.001, 15-6634.001, 15-6635, του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» 

του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2016 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και την 31/12/2016, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2017 για το 

χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως και τη λήξη της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ  3: Γλώσσα 
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.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α ' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να 

ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

ΑΡΘΡΟ 4: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων - Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης 
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Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής 

(Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως ώρα 14:00. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι:  

Αικ. Ντελή, τηλ. επικοινωνίας: 2292 3 20145, e-mail:nteli@ lavrio,.gr, fax: 2292 0 69 130 

Γ. Μαργαρίτη, τηλ. επικοινωνίας: 2292 3 20147, e-mail:nitsa@ lavrio,.gr, fax: 2292 0 69 130 

ΑΡΘΡΟ  5: Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών και 

παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης: 

(α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(β) Συνεταιρισμοί 

(γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 6: Αποκλεισμός υποψηφίων 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016):  

1. Εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

− Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος.  

− Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών 

της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

− Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’48).  

− Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

− Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 

(Α’166).  

− Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) 

τους διαχειριστές.  

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Δ.Σ.  

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.  

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.  

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  
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8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης 

αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το 

διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, 

τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται: (α) ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς, (β) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της 

αριθμ. 20/2016 μελέτης, των οποίων έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλαχτα, (γ) ότι 

τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ. ή απόσπασμα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

4. Το παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέσω εκπροσώπου. 

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν.4250/2014. 
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Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται 

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

την κυρίως προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 8: Εγγυήσεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας, 

χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται 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. 

Η εγγύηση περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

− την ημερομηνία έκδοσης 

− τον εκδότη 

− την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 

− τον αριθμό της εγγύησης 

− το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

− την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση 

− τους όρους ότι: ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ιι) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της 

εγγυητικής αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

− την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 

− την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται 

− τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ  9: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη 

της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τριάντα (30) ημερών, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα 

για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς 

ΑΡΘΡΟ 10: Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής 
Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των ειδών. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για 

μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

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

κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχονται όλα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχονται όλα τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των διαγωνιζόμενων, χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στα περιεχόμενα του 

φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 

Η τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχονται μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται σε σφραγισμένο έντυπο το οποίο συντάσσεται και 

παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ανά 

σελίδα από το διαγωνιζόμενο. 
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Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι φάκελοι φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και στον κυρίως 

φάκελο. 

ΑΡΘΡΟ  11:  Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών 
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά. Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

Για όσες προσφορές έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς. Μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Ελέγχεται η πληρότητα των φακέλων της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ακολουθεί 

σχετικά ανακοίνωση των τιμών.  

Για όσες προσφορές δεν έγιναν δεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται. 

Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τελική τιμή. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται: 

Τα στοιχεία όσων υπέβαλλαν προσφορές, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και το αποτέλεσμα του ελέγχου 

αυτών. 

Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτών. 

Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς και το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 12: Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει, να υποβάλει εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 
(α) Φυσικά πρόσωπα  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

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

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

διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση 

του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα 

από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 

εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 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, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση που το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού. 
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5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 

(γ) Συνεταιρισμοί  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

(δ) Ενώσεις προμηθευτών  
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες (άρθρο 103 παρ.2 Ν.4412/16). 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
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την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/16. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 13: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' 

της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 14: Ενστάσεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
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πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

ΑΡΘΡΟ 15: Σύμβαση 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ισχύος ενός (1) έτους, μέχρι τη διεξαγωγή του επόμενου 

δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού. 

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

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

συμφωνεί ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά.  

δ. Το ποσοστό έκπτωσης.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή.  

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  

Οι συμβάσεις καταρτίζονται  από τo Δήμο Λαυρεωτικής   και υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

ήτοι από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο 

του Δήμου Λαυρεωτικής και πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» και την πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΚΕΦΑΛΟΣ». 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

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

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις.  
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δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

ΑΡΘΡΟ 16: Τροποποίηση της σύμβασης – Μονομερής λύση της σύμβασης 
Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

Για την τροποποίηση των όρων της σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 132 & 201 του 

Ν.4412/2016. 

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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 17: Ποιότητα ειδών – Χρόνος παράδοσης 
Τα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.20/2016 

μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να 

προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο ποιότητας των υλικών. 

Τα είδη θα παραδίδονται στις δομές του Δήμου Λαυρεωτικής και των Ν.Π.Δ.Δ. Η παράδοση θα είναι 

τμηματική, κατόπιν σχετικού αιτήματος, από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.  Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραδίδει τις προμηθευόμενες ποσότητες μέσα σε χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζει η σύμβαση. 

Η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι 

δεσμευτική. Οι τιμές των ειδών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
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εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  18: Παραλαβή των ειδών 
Η  παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίστηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από 

τη σύμβαση χρόνο.   

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Για την παραλαβή των ειδών ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 19: Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 

και της υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Λαυρεωτικής οποιεσδήποτε πληροφορίες του ζητηθούν 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των ειδών που 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 20: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με την ποσότητα 

που παραλαμβάνεται κάθε φορά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται 

από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

Κράτηση: 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 

του άρθρου 375 Ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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(2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος: σε ποσοστό 4%. 

ΑΡΘΡΟ 21: Επίλυση διαφορών 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και για κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι τα εδρεύοντα δικαστήρια 

στο Νομό Αττικής.  

ΑΡΘΡΟ 22: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Η παρούσα θα αναρτηθεί: 

− στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων» δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του 

διαγωνισμού. 

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

− στο δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr.          

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.49/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 
«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής» και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 176/2016 

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.49/2016 

μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη 

συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα 

παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού 

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

− Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
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− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 και 
ειδικότερα στους ΚΑ 20-7131.002 και 20-7131.003 

− Την υπ’ αριθμ.49/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τίτλο: 
«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 41.816,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

− Την υπ’ αριθμ.167/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 20-7131.002 και 30-7131.003 του προϋπολογισμού δαπανών 
2016 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών 
φωτιστικών σωμάτων καθώς και ηλεκτρολογικού υλικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των διαφόρων υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και να καλύπτουν Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές για το ηλεκτρολογικό υλικό και τους λαμπτήρες.  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 41.816,52 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-7131.002 & 20-7131.003 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 και τους αντίστοιχους του έτους 2017. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων 
υλικών και των ποσοτήτων αυτών.  

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

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

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

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις 
σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 
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− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 και 
ειδικότερα στους ΚΑ 20-7131.002 και 20-7131.003, 

− Την αριθμ.49/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.49/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τεχνικές προδιαγραφές 
και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού προϋπολογισμού, με ΦΠΑ 24%, 41.816,52 ευρώ, για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής 

Διεύθυνση: Κουντουριώτη 1, Λαύριο Αττικής, Τ.Κ. 195 00 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …………….. του έτους 2016, ημέρα ………………., ενώπιον της 

Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, με ώρα έναρξης στις …. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 

…... 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την παρέλευση της ώρας αυτής είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται 

χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δύναται 

να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

Δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν εγκαίρως αλλά δεν έφτασαν στο Δήμο Λαυρεωτικής εγκαίρως. Οι προσφορές αυτές 

επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 

ΑΡΘΡΟ  2: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των στο ποσό των 33.723,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα 

βαρύνει τους Κ.Α. 20-7131.002 και 20-7131.003 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2016 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 

31/12/2016, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από 

01/01/2017 έως και τη λήξη της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ  3: Τεύχη δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος 

είναι: α) τεχνική έκθεση, β) τεχνικές προδιαγραφές & παράρτημα Α, γ) συγγραφή υποχρεώσεων, δ) 

ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ  4: Γλώσσα 
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.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α ' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να 

ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

ΑΡΘΡΟ 5: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων - Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής 

(Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως ώρα 14:00. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι:  

Αικ. Ντελή, τηλ. επικοινωνίας: 2292 3 20145, e-mail:nteli@ lavrio,.gr, fax: 2292 0 69 130 

Γ. Μαργαρίτη, τηλ. επικοινωνίας: 2292 3 20147, e-mail:nitsa@ lavrio,.gr, fax: 2292 0 69 130 

ΑΡΘΡΟ  6: Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών και 

παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης: 

(α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(β) Συνεταιρισμοί 

(γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 7: Αποκλεισμός υποψηφίων 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016):  

1. Εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

− Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος.  
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− Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών 

της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

− Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’48).  

− Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

− Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 

(Α’166).  

− Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) 

τους διαχειριστές.  

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Δ.Σ.  

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  
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3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.  

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.  

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης 

αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το 

διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, 

τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται: (α) ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς, (β) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της 

αριθμ. 46/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των οποίων έλαβαν γνώση και 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126537
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αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλαχτα, (γ) ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή 

και ακριβή. 

7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ. ή απόσπασμα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

8. Το παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέσω εκπροσώπου. 

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν.4250/2014. 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται 

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

την κυρίως προσφορά. 

9. Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, συντεταγμένη σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 49/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 9: Εγγυήσεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας, 

χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται 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. 

Η εγγύηση περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

− την ημερομηνία έκδοσης 

− τον εκδότη 

− την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 

− τον αριθμό της εγγύησης 
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− το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

− την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση 

− τους όρους ότι: ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ιι) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της 

εγγυητικής αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

− την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 

− την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
ΑΡΘΡΟ 10: Απαιτήσεις 
Η επιλογή των υλικών έγινε με κριτήριο τους τύπους των ήδη χρησιμοποιούμενων υλικών, αφού αυτά θα 

χρησιμοποιηθούν στις ήδη υπάρχουσες διατάξεις φωτισμού (φωτιστικά σώματα), που διαθέτει ο Δήμος. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει την ημέρα του διαγωνισμού πλήρη βιβλιογραφία και 

τεκμηρίωση για τα προσφερόμενα είδη. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από μια τεχνικά αποδεκτών λύσεων όσο αφορά τους λαμπτήρες, 

τότε σαν κριτήριο θα χρησιμοποιηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, η διάρκεια ζωής και η φωτεινή 

ισχύ. 

Οι λαμπτήρες και τα άλλα υλικά θα πρέπει να καλύπτουν τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά πρότυπα που 

αφορούν την λειτουργία τους, την κατασκευή τους, αλλά και την απόρριψή τους στο περιβάλλον. 

ΑΡΘΡΟ 11: Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής 
Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των ειδών. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για 

μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

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

κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχονται όλα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 
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Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχονται όλα τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των διαγωνιζόμενων, χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στα περιεχόμενα του 

φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 

Η τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχονται μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται σε σφραγισμένο έντυπο το οποίο συντάσσεται και 

παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ανά 

σελίδα από το διαγωνιζόμενο. 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι φάκελοι φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και στον κυρίως 

φάκελο. 

ΑΡΘΡΟ  12:  Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών 
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 

όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

Ακολούθως, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και συντάσσει 

σχετικό πρακτικό για την απόρριψη εκείνων που δεν έγιναν δεκτές. 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ακολουθεί 

σχετικά ανακοίνωση των τιμών.  
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Για όσες προσφορές δεν έγιναν δεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται. 

Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τελική τιμή. 

ΑΡΘΡΟ  13: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη 

της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τριάντα (30) ημερών, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα 

για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

ΑΡΘΡΟ 14: Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει, να υποβάλει εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 
(α) Φυσικά πρόσωπα  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

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

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

διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση 

του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα 

από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 
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εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 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, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση που το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 

(γ) Συνεταιρισμοί  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

(δ) Ενώσεις προμηθευτών  
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 38 από 84 

ΑΡΘΡΟ 15: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης (άρθρο 16)  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 14) 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' 

της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 16: Ενστάσεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

ΑΡΘΡΟ 17: Σύμβαση 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
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Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ισχύος ενός (1) έτους, μέχρι τη διεξαγωγή του επόμενου 

δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού. 

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

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

συμφωνεί ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά.  

δ. Το ποσοστό έκπτωσης.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή.  

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  

Η σύμβαση καταρτίζεται από τo Δήμο Λαυρεωτικής και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι 

από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

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

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις.  

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

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

ΑΡΘΡΟ 18: Μεταβολή σύμβασης 
Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

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 19: Ποιότητα υλικών – Χρόνος παράδοσης 
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Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Α) 

της αριθμ.46/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα 

οποιαδήποτε στιγμή να προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο ποιότητας των υλικών. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής, η παράδοση θα είναι τμηματική, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος, από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραδίδει το υλικό μέσα σε χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι 

δεσμευτική. Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  20: Παραλαβή των υλικών 
Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίστηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από 

τη σύμβαση χρόνο.   

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Για την παραλαβή των υλικών ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 21: Τρόπος πληρωμής 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
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Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με την ποσότητα 

που παραλαμβάνεται κάθε φορά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται 

από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

Κράτηση: 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 

του άρθρου 375 Ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος: σε ποσοστό 4%. 

ΑΡΘΡΟ 22: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Η παρούσα θα αναρτηθεί: 

− στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων» δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του 

διαγωνισμού. 

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

− στο δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr.          

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.21/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των 
δομών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 177/2016 

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.21/2016 

μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου και των δομών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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− Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012) που κυρώθηκε με 
το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) 

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής και του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 

− Τα με αριθμ. πρωτ: 953/23.06.2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004769040) και 954/23.06.2016 (ΑΔΑΜ: 
16REQ004768251) πρωτογενή αιτήματα που υποβλήθηκαν από το ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά 
με την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του 
Νομικού Προσώπου 

− Την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με την 
οποία έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 60-6481.001 και 60-6481.002 
του προϋπολογισμού δαπανών του Νομικού Προσώπου έτους 2016 

− Το αριθμ. πρωτ: 12847/02.08.2016 πρωτογενές αίτημα που υπεβλήθη από το Αυτοτελές Γραφείο 
Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 16REQ 004912859) 

− Την υπ’ αριθμ.167/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
έγινε η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6474.002 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2016 

− Την υπ’ αριθμ. 150/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Λαυρεωτικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο: 
«προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των δομών του 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 198.153,58 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 13% & 24% 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά 
την προμήθεια τροφίμων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Λαυρεωτικής και Κερατέας του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. 
Η προμήθεια αφορά τις κατωτέρω ομάδες τροφίμων: 
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1. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 
Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 4.850,00 € 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.248,45 € 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.693,15 € 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 7.912,50 € 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.459,02 € 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.191,63 € 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.278,10 € 

 
2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 
Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 4.850,00 € 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.248,45 € 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.693,15 € 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 7.912,50 € 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.459,02 € 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.191,63 € 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.278,10 € 

 
3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 
Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 88.062,00 € 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης: 
(α) για τις ομάδες Α1 – Α2 (φρέσκο γάλα), Γ1 – Γ2 (γαλακτοκομικά είδη), Δ1 – Δ2 (είδη αρτοποιείου), Ζ1 
– Ζ2 –Ζ3 (είδη παντοπωλείου), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.  
(β) για τις ομάδες Β1- Β2 (είδη ιχθυοπωλείου), Ε1 – Ε2 (είδη κρεοπωλείου), Στ1 –Στ2 (είδη 
οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 
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αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της 
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία ενιαία προσφορά που θα αφορά 
είτε το σύνολο των ομάδων, είτε μερικές από αυτές, είτε μία από όλες. 
Οι φορείς δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.21/2016 μελέτης.  

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

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

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

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

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

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012), 

− Τα σχετικά αιτήματα του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την αριθμ.21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο: «προμήθεια 
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των δομών του του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 198.153,58 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
του  ΦΠΑ 13% & 24%. 

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης:  
(α) για τις ομάδες Α1 – Α2 (φρέσκο γάλα), Γ1 – Γ2 (γαλακτοκομικά είδη), Δ1 – Δ2 (είδη αρτοποιείου), Ζ1 
– Ζ2 –Ζ3 (είδη παντοπωλείου), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.  
(β) για τις ομάδες Β1- Β2 (είδη ιχθυοπωλείου), Ε1 – Ε2 (είδη κρεοπωλείου), Στ1 –Στ2 (είδη 
οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της 
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προμήθειας. 
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Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 

του Ν.4412/2016. 
 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία: Δήμος Λαυρεωτικής  
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 1, 195 00, Λαύριο  
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη – Αικ. Ντελή 
Τηλέφωνα: 22 92 3 20145 – 2292 3 20147  
Fax: 2292069130 
e-mail: nitsa@lavrio.gr  
 
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Έδρα: Κουντουριώτη 1, 19500, Λαύριο 
 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ»,  
Έδρα: Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ 37 – 190 01, Κερατέα  
 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 157/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
 
Υπηρεσία κατακύρωσης Διαγωνισμού: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαυρεωτικής 
 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού: 
 

 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
…………..  2016 

Ημέρα ……………. 

 
……………. 2016 

Ημέρα …………, ώρα 
 

 
……………. 2016 

Ημέρα ……….., ώρα 
  

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

προσφοράς στο Σύστημα. 

mailto:promitheies@nikaia-rentis.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

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

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

 

1.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

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

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
1.2.1 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

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

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

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

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

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

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

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

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

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

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

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

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

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

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ - ΜΗΤΡΩΑ του Ν. 4412/2016, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

1.2.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 

με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 165.327,70 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% & 24%, ήτοι 198.153,58 

ευρώ. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων:  

15-6474.002 με τίτλο «έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Λαυρεωτικής, 

60-6481.001 με τίτλο «έξοδα τροφείων Παιδικών Σταθμών ΔΕ Λαυρίου» και 60-6481002 με τίτλο «έξοδα 

τροφείων Παιδικών Σταθμών ΔΕ Κερατέας» του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του προϋπολογισμού του 2016 και 

τους αντίστοιχους Κ.Α. για το έτος 2017. 

1. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 4.850,00 € 5.480,50 € 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.248,45 € 1.410,75 € 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.693,15 € 4.173,26 €  

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 7.912,50 € 9.396,53 € 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.459,02 € 7.298,70 € 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.191,63 € 6.996,55 € 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.278,10 € 9.722,06 € 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 4.850,00 € 5.480,50 € 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.248,45 € 1.410,75 € 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.693,15 € 4.173,26 €  

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 7.912,50 € 9.396,53 € 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.459,02 € 7.298,70 € 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.191,63 € 6.996,55 € 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.278,10 € 9.722,06 € 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 
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Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 88.062,00 € 109.196,88 € 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μία και μοναδική προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων, 

είτε για ορισμένες ομάδες, ωστόσο για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι: 

 Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 

 Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη ή των μειοδοτών. 

 Η αριθμ.21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες (α) των δομών του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής: Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Λαυρίου, Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Κερατέας και (β) 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα προς προμήθεια είδη, όπως προδιαγράφονται στην υπ’ αριθμ.21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ……/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο 

κατακύρωσης: 

(α) για τις ομάδες Α1 – Α2 (φρέσκο γάλα), Γ1 – Γ2 (γαλακτοκομικά είδη), Δ1 – Δ2 (είδη αρτοποιείου), Ζ1 

– Ζ2 –Ζ3 (είδη παντοπωλείου), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης, όπως αυτές 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

(β) για τις ομάδες Β1- Β2 (είδη ιχθυοπωλείου), Ε1 – Ε2 (είδη κρεοπωλείου), Στ1 –Στ2 (είδη 

οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη 

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

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου 

της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.1 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 

συμβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016):  

1. εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος.  

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της 

Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’48).  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’166).  
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• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 

1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) 

τους διαχειριστές.  

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Δ.Σ.  

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.  

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.  

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 
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φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

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

χαρακτήρα. 
 
9.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η 

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

καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α 

11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 

συμμετέχοντος.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 72, παρ.1α του Ν.4412/2016. Για το 

περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 
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2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) δε 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, (β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογή, τα οποία έχουν 

καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76, 77, (γ) κατά περίπτωση τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και 

κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84. 

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου. Στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 

-       Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό 

καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα 

στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

-       Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι 

τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και 

ΕΕ. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο 

και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 

με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

4. Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φoρείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 

Ν.4412/16) 

5.  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης.  
6. Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) για τους χώρους παραγωγής, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας ή πιστοποιητικό ISO διαπιστευμένο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή από άλλο αντίστοιχο φορέα. Σε περίπτωση που ο καταθέτων την 

προσφορά δεν παράγει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του προς διακίνηση τα ζητούμενα 

είδη, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, ο παραγωγός ή η 

επιχείρηση από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη. 

6.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

 Δεν έχουν αθετήσει όσον αφορά τη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύει, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126537
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126551
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126551
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 Δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

 Δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς με στόχο της 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

 Δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 

του ν.4412/2016 (Α’147), η οποία δε μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο 

παρεμβατικά μέσα,  

 Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα τη 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

 Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή τη πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 (Α’147),  

 Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητα τους.  

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία 

τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι 

υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής 

υπογραφής τους. 
Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

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

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

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

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ.4 του Ν.4412/2016, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα 

προέλευσης και παραγωγής των ειδών που προσφέρουν. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής  - Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf.  

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από 

τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα, οι συμμετέχοντες οφείλουν επί ποινή 

αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο 

Λαυρεωτικής) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  

 

9.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. 

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

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

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

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει σε μορφή 

αρχείου pdf στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά», το αντίστοιχο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες 

καταθέτει προσφορά. 
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Για τις ομάδες τροφίμων στις οποίες κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), αυτή θα είναι για το σύνολο των ειδών της κάθε 

ομάδας, στις τιμές της μελέτης, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.21/2016 

μελέτης. 

Για τις ομάδες τροφίμων, στις οποίες κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, για λόγους σύγκρισης από 

το σύστημα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει μετά την 

αφαίρεση του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για την ομάδα τροφίμων που προσφέρουν επί της 

προϋπολογιθείσας τιμής της ομάδας. 

Παράδειγμα 

Αν ο συμμετέχω προσφέρει ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό (2%) για τα είδη της ομάδας «ΕΙΔΗ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.248,45 ευρώ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς: 

1.248,45 € - 24,97 € (1.248,45 € Χ 2%) = 1.223,48 € 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της 

ομάδας ή των ομάδων τροφίμων για τις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.  

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16), που ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας. Εγγύηση που 

αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν: 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
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-  ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής 

- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.4412/2016 

- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 

- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης & 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.  

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής 

εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016. 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

 δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

και 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126531,126532,126533,126534,126535,126536
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ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΓΛΩΣΣΑ 

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.  

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 

απαράδεκτου, 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. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση 

των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα 

Δικηγόρων, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών.  

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση και 

εκτέλεση της υπηρεσίας, 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. 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά οφείλουν να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια που δύνανται να αναφέρονται 

στην Αγγλική. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 

διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, είτε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

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

από το αρμόδιο όργανο. 
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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. 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημειώνονται από αυτόν με χρήση του 

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

χαρακτήρα. 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές της 

προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης. 

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 τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) θα δίδεται σε ΕΥΡΩ (€) (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/16) και 

θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. 

μεταφορικά), για παράδοση των ειδών ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  

Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής 

της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους 

ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126553
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Οι τιμές των προσφορών δε υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

σύμβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

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

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων 

προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα ….. π.μ., μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

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

φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής-  τεχνική προσφορά». 

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

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

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

μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 
ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη 

της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο ενενήντα (90) ημερών, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν 

δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

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

παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μόνο 

μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης.  

Η παραπάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι, οι προσφορές, απορρίπτονται στις κατωτέρω, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις:  

 Αν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί 

κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσφορές δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

Αν τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία.  

Αν αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά ή θέτει όρο αναπροσαρμογής.  

Αν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας. 

Αν δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  

Αν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης. 

Αν δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται.  

Αν η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας. 
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Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων.  

ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 

των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί 

των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), 

με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

ΑΡΘΡΟ 18Ο 
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
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προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί 

αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και 

σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
(α) Φυσικά πρόσωπα  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 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, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001303_N0000019726&all_articles=0&ids=78217,78218
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001303_N0000019726&all_articles=0&ids=78217,78218
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126538
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3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε 

ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προς όλους 

τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. ** 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση που το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 

δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται και το 

έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του αντίστοιχου 

πιστοποιητικού ή εγγράφου. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται 

για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

6.  Άδεια έγκρισης ή καταλληλόλητας από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για 

τα μέσα μεταφοράς που αφορούν τη διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Βεβαίωση 

καταλληλόλητας από τη Διεύθυνση Υγιεινής  ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για τη διακίνηση των λοιπών 

προϊόντων. 

(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 
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(γ) Συνεταιρισμοί  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

(δ) Ενώσεις προμηθευτών  
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
** Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

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

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Σε περίπτωση εταιρείας (νομικού προσώπου), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία.  

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία να φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε 

ασφαλισμένος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, 

που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην 

καταβολή εισφορών. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
1) Στον προσφέροντα στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος 

σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

α. Τις παραχόμενες προμήθειες  

β Την ποσότητα και την τιμή.  

γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια.  

δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της Διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο 

σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη.  

ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 21ο  
ΣΥΜΒΑΣΗ  
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, η 
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σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο 

χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 

στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.  

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

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

συμφωνεί ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τα προς προμήθεια είδη.  

δ. Το ποσοστό έκπτωσης.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή.  

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  

Η σύμβαση καταρτίζεται από την κάθε αναθέτουσα αρχή και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

ήτοι από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε 

αναθέτουσας αρχής: (α) το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, (β) την  Πρόεδρο του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ». 

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

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

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

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις.  

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

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

ΑΡΘΡΟ 22ο 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η προμήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και θα έχει ισχύ ενός (1) έτους, 

με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. 

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. 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, για χρονικό 

διάστημα που δε υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. 
ΑΡΘΡΟ 23ο  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του συστήματος και την 

επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Εάν το έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά και στη συνέχεια 

κατατίθεται ή αποστέλλεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Ημερομηνία άσκησης της ένστασης θεωρείται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της, εκτός αν 

υπάρχει διάσταση μεταξύ του ηλεκτρονικού και του έντυπου κειμένου. 

Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

ενστάσεων. 

Κατά των πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί στον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν 3852/10.  

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3852/10&typen=4
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Στην περίπτωση που υποβάλλονται ενστάσεις ή προσφυγές, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, 

οι οποίες αφορούν συγκεκριμένο είδος ή είδη του προϋπολογισμού, είναι δυνατή η συνέχιση της 

διαδικασίας, η κατακύρωση και η υπογραφή συμφωνητικού για τα υπόλοιπα είδη, υπό την προϋπόθεση 

ότι στα πρακτικά και στις αποφάσεις των Επιτροπών θα αναφέρεται ρητά ότι εκκρεμούν πρακτικά και 

αποφάσεις για το είδος ή είδη για τα οποία υποβλήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές. 

ΑΡΘΡΟ 24ο  
ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών γίνεται από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την υπ’ 

αριθμ. 170/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και την αριθμ. υπ’ αριθμ.66/2016, 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν το προμηθευόμενα είδη στα χρονικά 

όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

µετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικοί χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα κατωτέρω σημεία: 

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λαυρίου: Στράβωνος & Ανωνύμου, Λαύριο 

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατέας: Π. Παναγιώτου & Κ. Βάρναλη, Κερατέα 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο: Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα 

4. Κοινωνικό Παντοπωλείο Λαυρίου: οδός Αγίας Παρασκευής, στο Γεφυράκι, πλησίον 

Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου 

 Η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από το ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ως η εβδομαδιαία αναγκαία 

ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών, θα παραδίδεται από τον 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
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προμηθευτή υποχρεωτικά καθημερινά μία φορά την εβδομάδα, σε ημέρα που θα καθορίζεται από το 

Νομικό Πρόσωπο και από ώρα  7:00 έως 8:00 π.μ.  

Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται καθημερινά ή τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα έπειτα από 

συμφωνία ανάλογα με τις δυνατότητες του προμηθευτή. 

Το ψωμί θα παραδίδεται καθημερινά. 

Η ποσότητα των ειδών, η οποία ορίζεται από το Δήμο, ως η μηνιαία αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη 

των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά μία 

φορά το μήνα, σε ημέρα που θα καθορίζεται από το Γραφείο Δημάρχου και από ώρα 08:00 έως 10:00 

π.μ. 

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

να εφοδιάσει τις δομές με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

Κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνει µε έναν ή περισσότερους 

από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

γ) Με πρακτική δοκιμασία. 

δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προμήθεια υλικό 

ή και µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη 

σύμβαση. 

Σε περίπτωση μακροσκοπικής εξέτασης συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της µμακροσκοπικού ελέγχου. 

Αν εκτός από την µμακροσκοπική εξέταση, απαιτούνται και άλλοι έλεγχοι, ιδίως χημική εξέταση, 

µμηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. 

Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 

επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του 

ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 

πρωτοκόλλου µμακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει τα είδη, 

β) να παραλάβει τα είδη µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύβασης, 

γ) να απορρίψει τα είδη. 
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ΑΡΘΡΟ 25ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην μηνιαία προσκόμιση των παραστατικών ανά κωδικό εξόδων όπως θα του 

έχει ορίσει ο Δήμος.  

Κρατήσεις-Φόροι 

Κράτηση: 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 

του άρθρου 375 Ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος: σε ποσοστό 4%. 

ΑΡΘΡΟ 26ο  
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

-Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.  

-Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου.  

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 27ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν 

υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση 

της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (A' 115). 

ΑΡΘΡΟ 28ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

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

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων 

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

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

ΑΡΘΡΟ 29ο 
 Επίλυση διαφορών 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και για κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι τα εδρεύοντα δικαστήρια 

στο Νομό Αττικής.  

ΑΡΘΡΟ 30ο  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, σε δύο (2) τοπικές 

ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, καθώς και στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.lavreotiki.gr). Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 

3801/2009 (ΦΕΚ τ. Α΄163/Α΄/2009) και θα καταβάλλονται απευθείας στους εκδότες των εφημερίδων μετά 

την ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία 

τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, τα εν λόγω 
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έξοδα θα τους βαρύνουν αναλογικά. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος τα έξοδα 

δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής 
δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
Αρ. Απόφ.: 178/2016 

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 

δημόσιας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Το Π.Δ. 116/2004 «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων 

στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους». 

Το άρθρο 69 του Ν.4257/2014 «επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» 
Το αρ. πρωτ:4835/2815/20.01.2015 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 

«διαδικασία συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων». 
Με βάση τα ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ.153/2016 απόφασή 

του ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις μετά από 
πλειοδοτικό διαγωνισμό για την περισυλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε 
εγκεκριμένο σύστημα συλλογής τέλους κύκλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).  

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης με αντικείμενο τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα 
γίνει μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981(ΦΕΚ 77/Α). 

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική. 
Η Οικονομική Επιτροπή, με απόφασή της, πρέπει να καθορίσει τους όρους διακήρυξης της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010. 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν για τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, 

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 116/2004, 

− Την υπ’ αριθμ.153/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
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  
καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων, από σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, με τελικό σκοπό 
την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ, ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις …………………..2016, ημέρα ………………. και ώρα ……… στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1, Π.Δ. 270/81) που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.11/2016 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, 

τότε αυτή θα γίνει στις ……….. την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

ΑΡΘΡΟ 2 
Η δημοπρασία αφορά όλα τα οχήματα (φορτηγά Ι.Χ. έως 3,5 τόνους, επιβατικά I.X., δίκυκλα Ι.Χ.), τα 

οποία είναι χαρακτηρισμένα ως εγκαταλελειμμένα, σύμφωνα µε την παρ. 2 άρθρο 2 του Π.Δ/τος 

116/2004. Εγκαταλελειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του 

εντός των χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρο 9 του Π.Δ/τος 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής 

(Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται 

για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.∆.Ο.Ε. µε σκοπό την οριστική διαγραφή του και 

αποταξινόμησή του. 

Η εταιρεία, η οποία θα πλειοδοτήσει στην παρούσα δημοπρασία, θα περισυλλέγει με δικά της μέσα 

(γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. 

εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής και στη συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, 

αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται 

βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. 

που είναι επίσημα µέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων 

των εργασιών που περιγράφονται στους όρους της παρούσας διακήρυξης.    

ΑΡΘΡΟ 4 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό 

φάκελο τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και έχουν το 

δικαίωμα αυτό, ποσού το οποίο θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της πρώτης 
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προσφοράς Χ 100 (υπολογίζεται ότι αυτός είναι ο αριθμός των οχημάτων που θα συλλεχθούν εντός 

του χρονικού διαστήματος της σύμβασης). Π.χ. αν η πρώτη προσφορά είναι 100,00 ευρώ, το 5% 

είναι 5 € Χ 100 οχήματα = 500,00 ευρώ. 

2. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. 

3. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 

4. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως αδειοδοτημένης 

εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04). 

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: 

- έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. 

- δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την 

παρούσα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι κατέχει, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, γερανοφόρο όχημα που φέρει ανυψωτικό 

μηχάνημα τύπου γερανός παπαγαλάκι. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: 

- δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση 

ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό 

- δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης. 

- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

9. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της 

και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, 

βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική Αρχή. 

10. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα χρησιμοποιεί η 

εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων (σε περίπτωση που αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομισθούν στην υπηρεσία τα ανανεωθέντα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια). 
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11. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής ότι ο συμμετέχων δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο ή ότι έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται πλήρως 

και ανελλιπώς στις υποχρεώσεις του. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και θα επιστραφεί στους 

αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα 

(10) ημερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να 

αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού δέκα τοις εκατό 

(10%) επί της τελικής τιμής της δημοπρασίας επί 50 οχήματα, αλλιώς ακυρώνεται το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ ανά όχημα. 

Προσφορές μικρότερες του ανωτέρω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας 

Δημοπρασιών. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα 

πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για 

την εκπλήρωση των όρων στης σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και 

ώρα από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών.  

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν 

χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει 

η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν την έναρξη 

της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται 

ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

2. Η Επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε 

φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, 

ευκρινώς, και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά 

προσέλευσης. 

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά τους. 

Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη 

πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 
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Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει 

νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον 

πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι: 

 Η προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς το Δήμο για κάθε παραδιδόμενο όχημα. 

 Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της 

εταιρείας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του 

διαγωνισμού. 

 Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μίας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 

δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από την αρχικώς ορισθείσα. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της 

επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως 

να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας σαράντα οχτώ (48) ωρών. 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό 

και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της 

κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει 

τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα 

αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο 

αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 

Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής, για έλεγχο ως προς την νομιμότητα της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 148 &149 του 

Ν.3463/2006. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 

αρμοδιότητα. 

ΑΡΘΡΟ 10 
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Ενστάσεις κατά του τρόπου διενέργειας της δημοπρασίας κατατίθενται στη Επιτροπή Διενέργειας 

Δημοπρασιών μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή την 

επόμενη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των 

προσφορών, και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην 

αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 11 
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν: 

α. δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία. 

β. αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση. 
ΑΡΘΡΟ 12 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της 

κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του 

για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει 

υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του 

εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από 

την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της 

έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή. Εάν ο ανάδοχος 

αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν να υπογραφεί η σύμβαση, ο 

διαγωνισμός θεωρείται ως μη γενόμενος. 
ΑΡΘΡΟ 13 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 

πλειοδότης, ήτοι: 

α) Εάν ουδείς εμφανισθεί 

β) Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε 

κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση 

γ) όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 

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

σύμβασης. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 77 από 84 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή 

αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο 

να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας 

της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 14 
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε 

τρίτο. 
ΑΡΘΡΟ 15 

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και 

αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε 

μήνα από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους 

ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον 

ιδιοκτήτη που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι: 

α. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων, 

β. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων, 

γ. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά μήνα, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των 

οφειλομένων, 

ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε 

αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να 

δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 16 
Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της σύμβασης αποτελεί λόγο έκπτωσής 

του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική 

παρέμβαση. 
ΑΡΘΡΟ 17 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. 
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Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού και θα αναρτηθεί στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΙΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 
ΑΡΘΡΟ 18 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, (οδός 

Κουντουριώτη αριθ. 1 , Λαύριο)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 έως ώρα 14:00.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους,  

που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση. 

 
ΘΕΜΑ: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση των αρ. πρωτ: 
15844/26.09.2016 & 15952/27.09.2016 αποφάσεων της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής 
Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 179/2016 

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 «επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση των αρ. πρωτ: 15844/26.09.2016 & 15952/27.09.2016 
αποφάσεων της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων)», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την 
εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 
3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-
4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων», η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμ.27/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο 
«δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
15844/26.09.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: ΩΤΦ2ΩΛ1-ΜΟΣ), ενέκρινε την επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 
1. ΚΗΗ 2013 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΓΑΛΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘ. & ΣΙΑ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 1.610,14 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 
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ΕΡΓΑΣΙΑ:        300,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:      1.310,13 ευρώ 
 
2. ΚΗΗ 2221 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΓΑΛΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘ. & ΣΙΑ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 1.040,00 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     200,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:      840,00 ευρώ 
 
3. ΚΗΗ 5520 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΓΑΛΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘ. & ΣΙΑ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 650,11 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     150,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:      500,11 ευρώ 
 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Επιτροπής 
Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 
πρωτ:15952/27.09.2016 απόφασή της (ΑΔΑ: 72ΚΤΩΛ1-ΜΝΗ). Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η 
Επιτροπή εγκρίνει την επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 
 
1. ΚΗΟ 6032 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο Α. ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 36.565,80 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:          9.933,51 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:          26.632,29 ευρώ 
 
2. ΚΗΗ 2221 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο Α. ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
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Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 5.684,93 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:          2.376,83 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:           3.308,10 ευρώ 
 
3. ΚΗΟ 6093 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο Α. ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 6.165,68 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:          1.950,77 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:           4.214,91 ευρώ 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των σχετικών ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, προκειμένου να γίνει η επισκευή των οχημάτων. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή 
του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Την αριθμ. πρωτ: 15844/26.09.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης, 

− Την αριθμ. πρωτ: 15952/27.09.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 15844/26.09.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας 
ΚΗΗ 2213, ΚΗΗ 2221 & ΚΗΗ 5520. 
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Β. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 15952/27.09.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας 
ΚΗΟ 6032, ΚΗΗ 2221 & ΚΗΟ 6093. 
Γ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΚΗΗ 2013 20-6263.001 1.610,14 
2 ΚΗΗ 2221 20-6263.001 1.040,00 
3 ΚΗΗ 5520 20-6263.001 650,11 
4 ΚΗΟ 6032 20-6263.001 36.565,80 
5 ΚΗΗ 2221 20-6263.001 5.684,93 
6 ΚΗΟ 6093 20-6263.001 6.165,68 

Δ. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου και με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθμ. 134/2016 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής  
Αρ. Απόφ.: 180/2016 

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 «ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθμ. 

134/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− 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». 

− Την υπ’ αριθμ.98/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε 
η τέταρτη (4η) αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016. 

− Την υπ’ αριθμ.108/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν  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 και έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας. 

− Την αριθμ. πρωτ: 11560/012.07.2016 περίληψη διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού. 
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− Το αριθμ. πρωτ: 13015/03.08.2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

− Την υπ’ αριθμ. 12871/02.08.2016 αίτηση της εταιρίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - 
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».  

− Τις αρ. πρωτ: 13167/05-8-2016, 13214/8-8-2016, 13228/8-8-2016, 13250/8-8-2016, που 
υποβλήθηκαν κατά του αρ. πρωτ: 13015/03.08.2016 πρακτικού της δημοπρασίας του έργου. 

− Την υπ’ αριθμ.134/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγιναν αποδεκτές οι 
ανωτέρω ενστάσεις, αποκλείστηκε η εργοληπτική επιχείρηση “VASARTIS S.A.” από τη συνέχιση του 
διαγωνισμού και ζητήθηκε από τους προσφέροντες, πλην του τελευταίου μειοδότη να υποβάλλουν 
γραπτές διευκρινίσεις. 

− Την από 02.08.2016 προσφυγή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ.134/2016 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής. 

− Την από 23.08.2016 προσφυγή του κου ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατά της υπ’ 
αριθμ.134/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της από 02.08.2016 προσφυγής της «Β. 

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η Επιτροπή Διαγωνισμού και εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή, δεν έπρεπε 
να αποδεχθεί την αριθμ. πρωτ: 12871/02.08.2016 αίτηση της εταιρείας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. – ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», η οποία κατατέθηκε μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και αφού η 
συμμετέχουσα εταιρεία είχε προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδεχόταν πλήρως τους 
όρους της διακήρυξης. Επιπλέον, στην κατατεθείσα οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας, το 
τίμημα αναφέρεται ορθά, τόσο αριθμητικώς, όσο και ολογράφως, ενώ η επίκληση της εξαιρετικά χαμηλής 
τιμής που προσέφερε σε ένα από τα άρθρα του τιμολογίου, δεν αποτελεί λόγο απόρριψης, αφού το 
σύστημα δημοπράτησης είναι με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου. 

Στο άρθρο 24 του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού και ειδικότερα στην παρ. 24.2.Δ 
προβλέπεται ότι «…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.» 

Με βάση τα ανωτέρω, η εταιρεία «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ζητά να ενταχθεί στον πίνακα 
αποδεκτών προσφορών η προσφορά της εταιρείας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΡΓΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 

Σύμφωνα με το (γ) σκέλος της αριθμ.134/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, οι 
προσφέροντες, πλην του τελευταίου μειοδότη, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, η οποία δεν υπέβαλλε 
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ένσταση, έπρεπε, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών, να υποβάλλουν γραπτές 
διευκρινήσεις με τις οποίες να τεκμηριώνουν τις οικονομικές προσφορές τους και εν συνεχεία η 
Επιτροπή Διαγωνισμού να συντάξει σχετικό πρακτικό. 

Σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία, κατά της οποίας προσέφυγαν και οι δύο συμμετέχοντες 
(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΡΡΑΚΗΣ & «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»), ο κος Πρόεδρος αναφέρθηκε στις 
ενστάσεις που κατατέθηκαν από τους:  «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  και 
«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ», με τις οποίες ζητούσαν «.. να αιτιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές σε 

ενιαίο στάδιο για την αποφυγή και περαιτέρω καθυστερήσεων σε δομική συμφωνία της 2977/2015 από 

24/04/2015 απόφαση του IV  τμήματος του Ε.Σ. και της 11/95 εγκυκλίου της Δ17 της ΓΓΔΕ κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.3669/2008..». Επισήμανε, δε, ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού στο αριθμ. 
πρωτ:13015/03.08.2016 πρακτικό της, θεώρησε ότι «…δεν συντρέχει σοβαρός λόγος αιτιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών…» και εισηγήθηκε την απόρριψη των ανωτέρω ενστάσεων. 

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να ζητήσει τελικά την αιτιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών, βασίστηκε στο γεγονός ότι αυτό ήταν το αίτημα τριών (3) εκ των συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό. Συνεπώς, η Οικονομική Επιτροπή δεν μπορούσε παραβλέψει τις κατατεθείσες ενστάσεις, 
με κίνδυνο να προκληθεί καθυστέρηση στη συνέχιση του διαγωνισμού, ούτε να προβλέψει ότι η 
απόφασή της θα προκαλούσε την άσκηση προσφυγής από τους άλλους δύο (2) συμμετέχοντες. 

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, ο  κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με 
την ανάκληση ή μη της υπ’ αριθμ.134/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με 
θέμα: «έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και της γνωμοδότησης για την 
εξέταση των κατατεθειμένων ενστάσεων με αρ. πρωτ: 13167/05.08.16, 13214/08.08.16, 13228/08.08.16, 
13250/08.08.16, που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: ‘’κατασκευή 
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του δημοτικού σταδίου 
‘’Παν. Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής’’». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το σκεπτικό της από 02.08.2016 
προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό 
τίτλο «ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ.134/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ότι αφορά 
την αριθμ. πρωτ: 12871/02.08.2016 αίτηση της εταιρείας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Τη μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ.134/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Λαυρεωτικής, ως προς την αποδοχή του αριθμ. πρωτ: 13015/03.08.2016 πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά της εταιρείας 
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«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12871/02.08.2016 
αίτησής της.  
Β. Την ένταξη στον πίνακα αποδεκτών προσφορών, της προσφοράς της εταιρείας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 
Γ. Την υποβολή από την εταιρεία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» γραπτών 
διευκρινίσεων, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών, οι οποίες θα αφορούν: 

− στην προηγούμενη εμπειρία τους σε παρόμοια με το δημοπρατούμενο έργα,  

− στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής,  

− στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και στις τυχόν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτουν 
για την εκτέλεση του έργου,  

− στην πρωτοτυπία του έργου που προτείνουν,  

− στην τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που 
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του έργου και στην ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 
τους. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ.134/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
 
       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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