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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 0 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 17 ΜΑΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 17 Μαΐου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 12.05.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 4 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Αναστάσιος Αντωνίου,  
Παναγιώτης Τσίκλος 

Απόντα μέλη  : 3 
Ιωάννης Συρίγος, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Ν1 σχετικά με την αξιολόγηση των 
υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές» για την προμήθεια τροφίμων 
για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 112/2017 

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 Ν1 σχετικά 

με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές» για την 

προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1. 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. 

2. 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. 
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3. Την υπ' αριθ. 21/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 

4. 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. 

5. Την υπ’ αριθμ.654/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

6. Την υπ’ αριθμ.7/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
κηρύχθηκε άγονος ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 654/2016 
απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για τος ομάδες τροφίμων: Δ1 (είδη αρτοποιείου) της δομής «Παιδικοί 
Σταθμοί ΔΕ Λαυρεωτικής», Ζ1 (είδη παντοπωλείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Λαυρεωτικής», 
Ζ2 (είδη παντοπωλείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Κερατέας». 

7. Την υπ’ αριθμ.36/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με χρήση της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατ’ εφαρμογή των άρθρων 32 και 106 του Ν.4412/2016 για τις ομάδες 
τροφίμων Δ1, Ζ1 και Ζ2 της αριθμ.21/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6132/20.04.2017 πρόσκληση Δημάρχου Λαυρεωτικής για συμμετοχή στη 
διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για 
την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων 
«δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές» την 9η Μαΐου 2017 και συνέταξε το πρακτικό Νο1, 
το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9 Μαΐου του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 

14:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.157/2016 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών 
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προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

διαπραγμάτευσης που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6132/20.04.2017 πρόσκληση.  

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

1. Λυδία Ιορδανίδου ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

την υπ’ αριθμ.654/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

την υπ’ αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  

την υπ’ αριθμ. 36/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού συστήματος α/α: 41046 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 3 Μαΐου 

2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων 

«δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» ορίστηκε η 9 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:30. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με 

τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων 

οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται 

ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.  

Ειδικότερα, ανά ομάδα τροφίμων κατατέθηκε προσφορά από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές: 

1. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

 
Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζ2  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Η εταιρεία  Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. κατέθεσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της αριθμ. 

πρωτ: 654/2016 διακήρυξης, στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα δικαιολογητικά του εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς του και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 7406/08.05.2017. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή 

διαπίστωσε τα κατωτέρω: 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, εκτός από το δικαιολογητικό που προβλέπεται 

στο άρθρο 9, παρ. 9.1, υποπαράγραφος 6 του τεύχους της διακήρυξης του διαγωνισμού (654/2016), 

όπου σύμφωνα με αυτό, ο οικονομικός φορέας θα έπρεπε να διαθέτει 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. 

Η τεχνική προσφορά του δεν είναι πλήρης. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 
Α) Δεν κάνει δεκτή την προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. για 

την ομάδα τροφίμων Δ1 «είδη αρτοποιείου» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής. 

Β) Κηρύσσει άγονη τη διαδικασία για τις ομάδες τροφίμων Δ1 «είδη αρτοποιείου», Ζ1 «είδη 

παντοπωλείου» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου και Ζ2 «είδη παντοπωλείου» της Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας, καθώς δεν προέκυψε Ανάδοχος. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:6132/20.04.2017 πρόσκληση ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, 

− Το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικές Προσφορές» που κατατέθηκαν κατά 
τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, η οποία προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 
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6132/20.04.2017 πρόσκληση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων 
για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής για τις ομάδες: 
Δ1 (είδη αρτοποιείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Λαυρεωτικής», Ζ1 (είδη παντοπωλείου) της δομής 
«Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Λαυρεωτικής», Ζ2 (είδη παντοπωλείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ 
Κερατέας», όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 
(β) απορρίπτει την προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την 
ομάδα τροφίμων Δ1 «είδη αρτοποιείου» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής. 
(γ) κηρύσσει άγονη τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ομάδες τροφίμων Δ1 «είδη αρτοποιείου», 
Ζ1 «είδη παντοπωλείου» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου και Ζ2 «είδη παντοπωλείου» της Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας, καθώς δεν προέκυψε Ανάδοχος. 
(δ) ματαιώνει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ.1α 
του Ν.4412/2016. 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 2ης αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017 
Αρ. Απόφ.: 113/2017 

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 «εισήγησης 2ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την από 12.05.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 
οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
 «Με την υπ. αριθ. 228/16.12.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός 

του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2017, ο οποίος εγκρίθηκε για την νομιμότητά του, 

σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2614/908/07.02.2017 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Με την υπ΄αριθμ.61/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού με τις εξής μεταβολές: 

Α. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α εσόδων 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α 4124.007 που αφορά την κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών) βάσει των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 

αρθρου 350 του Ν.4412/2016 (Α΄147), με ισόποση αύξηση του Κ.Α εξόδου 00-8224.005. 

Β. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α εξόδων 
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1.Αυξάνεται ο Κ.Α.00-6053.001 κατά 1.044,00 ευρώ που αφορά την εργοδοτική εισφορά της μισθοδοσίας 

του Νομικού Συμβούλου του Δ. Λαυρεωτικής, η οποία δημιουργήθηκε από 04/2017.  

2.Αυξάνεται ο Κ.Α 00-6715.007 κατά 100.000,00 ευρώ που αφορά την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ 

¨ΘΟΡΙΚΟΣ¨, προκειμένου το Ν.Π.Δ.Δ. να λάβει επιπλέον επιχορήγηση, στα πλαίσια της τακτικής του 

επιχορήγησης από το Δ. Λαυρεωτικής, για να καλύψει ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του. 

3. Αυξάνονται  οι Κ.Α. 15-6041.004 και Κ.Α. 15-6054.002 προκειμένου να καλυφθεί η μισθοδοσία του 

εκτάκτου  προσωπικού  για τη λειτουργία της  κατασκήνωσης με  την ισόποση μείωση του Κ.Α 15-

6482.001 που αφορά τα έξοδα της κατασκήνωσης. Μετά  τη λήψη της επιχορήγησης από το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του έτους 2017 θα αναμορφωθούν  οι 

ανωτέρω Κ.Α ώστε να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής εξοχής Κερατέας. 

4. Αυξάνονται οι Κ.Α. 70-6041.001 και Κ.Α. 70-6054.001 προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην 

πρόσληψη του εκτάκτου προσωπικού για τις ανάγκες πυροπροστασίας. Το ποσό των 15.425,00 ευρώ το 

οποίο υπολείπεται από τις μειώσεις των πιστώσεων των Κ.Α της υπηρεσίας …70, θα καλυφθεί από το 

αποθεματικό, από τη στιγμή που δεν μπορούν να μεταβληθούν άλλες πιστώσεις της υπηρεσίας, οι 

οποίες έχουν εγγραφεί βάσει της επιχορήγησης του Δ. Λαυρεωτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

την κάλυψη δράσεων προστασίας έτους 2017. 

Γ. Μείωση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων 

 Στην τρέχουσα αναμόρφωση μειώνονται διάφοροι Κ.Α εξόδων προκειμένου να καλυφθούν  αυξήσεις 

των  Κ.Α. εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού. 

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 123.870,45 ευρώ.» 

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.254/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 
 την υπ. αριθ. 2614/908/07.02.2017 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
 την από 12.05.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
κατωτέρω: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                          ΧΡΗΣΗ : 2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 203.019,45 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 4124.007 Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 10.000,00 0,00 

 10.000,00 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 2 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  1.044,00 
 φοιτητών κ.λ.π 
 3 0,00 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 100.000,00 

 4 0,00 00-6737.005 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου-Ε.Μ.Π.για πρωτότυπη έρευνα  75.000,00 
 και ειδικές εργαστηριακές μετρήσεις στη Γαλλική Σκάλα Λαυρίου. 
 5 0,00 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κατ.Λαυρίου 20.000,00 

 6 0,00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού 10.000,00 

 7 0,00 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 

 8 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 60.820,00 
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 9 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις 16.508,00 

 10 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 24.285,00 

 11 0,00 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 7.140,00 

 12 0,00 30-7413.075 Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου Σύνταξης έκθεσης για την  8.680,00 
 πραγματογνωμοσύνη υπ΄αριθ.12/2015 Πολυμελούς  
 Πρωτοδικείου Αθηνών 
 13 0,00 00-8224.005 Απόδοση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 10.000,00 

 335.477,00 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 14 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -77.328,00 

 15 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου -23.000,00 

 16 0,00 35-6262.005 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Λαυρίου -15.000,00 

 17 0,00 35-6262.006 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέα -15.000,00 

 18 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση -11.500,00 

 19 0,00 70-6681. Υλικά φαρμακείου -500,00 

 20 0,00 30-7411.001 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων Αβάθμιας εκπαίδευσης -12.500,00 

 21 0,00 30-7411.002 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων Βθμιας εκπαίδευσης -12.500,00 

 22 0,00 30-7413.071 Προμελέτη για αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου -75.000,00 

 23 0,00 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά -4.000,00 

 -246.328,00 

 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 24 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -79.149,00 

 -79.149,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 10.000,00 10.000,00 
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 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 123.870,45 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  203.019,45 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 10.000,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 335.477,00 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -246.328,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -79.149,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 123.870,45 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 123.870,45 ευρώ. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών υπερωριακής εργασίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας (μονίμων και 
αορίστου χρόνου) από 25.01.2017 έως 31.03.2017 
Αρ. Απόφ.: 114/2017 

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

εργασίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας (μονίμων και αορίστου χρόνου) από 25.01.2017 έως 

31.03.2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 11.05.2017 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 247/28-04-2017 Απόφαση Δημάρχου κατανεμήθηκε υπερωριακή εργασία 

στους υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστου) της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το 

διάστημα από 25/01/2017 έως 31/03/2017 ως εξής: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 14.377,40 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 730,68 € 

           
              Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 158 του Ν.3463/06 ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου 

στην αρχή του έτους. 

Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση 

εκδίδεται πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης 

εργασίας.(παρ.4 της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. 

Οικονομικών). 
                 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής την έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως άνω πίνακα, προκειμένου 

στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθεί το 

αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016.» 

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: 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− τη ΔΥ/11.05.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των δαπανών που αφορούν αποζημίωση υπερωριακής εργασίας της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (μόνιμο προσωπικό και αορίστου χρόνου) του Δήμου Λαυρεωτικής 
για το χρονικό διάστημα από 25.01.2017 έως 31.03.2017, καθώς  και την διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν 
οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθούν τα ανωτέρω ποσά από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ/τος 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 14.377,40 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 730,68 € 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 115/2017 

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

προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7828/12.05.2017 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

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

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

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

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

στο συνημμένο πίνακα». 

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

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

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 
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− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.24/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 7828/12.05.2017 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 29Α/2017 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ.43/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
Αρ. Απόφ.: 116/2017 

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 29Α/2017 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.43/2017 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
7855/12.05.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.43/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

1.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6495.001 με τίτλο: «λοιπές δαπάνες γενικής φύσης» του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, για την υποβολή ενστάσεων στο 

Κτηματολόγιο από το Δήμο Λαυρεωτικής στα πλαίσια ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 40/10-05-2017 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΑΣ 
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

496,00 15-6261.003 

2 ΛΙΝΑΡΔΟΣ 
ΕΜ..ΜΑΡΚΟΣ 63 / 11-05-2017 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΜΕΝΑ 
ΜΠΑΖΑ -ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΑΠΟ 
ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΝΤΕΡΙΝΑΣ 
ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΙ BOB ΚΑΤ 
ΠΕΡΙΠΟΥ (1000)ΜΕΤΡΑ 
ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ ΒΡΟΧΕΣ. 

496,00 20-6262.003 
(ΑΑΥ 365/2017) 

ΣΥΝΟΛΟ 992,00 
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Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος η 

υπάλληλος του Δήμου, Βασιλική Λιάγκη, ΔΕ Διοικητικού.   

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

της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Η υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 925,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 275,00 ευρώ επεστράφη 

στο Ταμείο του Δήμου. 

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.43/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:7855/12.05.2017 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 29Α/2017, 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 την υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Βασιλική Λιάγκη ΔΕ Διοικητικού, από υπόλογο 
του ποσού που της είχε δοθεί , για την υποβολή ενστάσεων στο Κτηματολόγιο από το Δήμο Λαυρεωτικής 
στα πλαίσια ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «τροφοδοσία 
δεξαμενών Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 117/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’τροφοδοσία δεξαμενών Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής 

και Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ.4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/08.06.2006) «Δημοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας». 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ:7488/08.05.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, η 
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006148555 2017 05 09. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 70-
6414.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για 
προληπτικούς λόγους είναι αναγκαία η μεταφορά νερού για την τροφοδοσία των τεσσάρων δεξαμενών 
στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως σημεία 
παροχής νερού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.005,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 στον ΚΑ εξόδων 70-
6414.002 με τίτλο «μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών - αναδάσωση». 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του 
Ν.4412/2016. 

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 της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την αριθμ. πρωτ: 7488/08.05.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
 (α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.005,80 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «τροφοδοσία δεξαμενών 
Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας». 
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(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.005,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6414.002, με τίτλο: «μεταφορά νερού 
για κατάσβεση πυρκαγιών - αναδάσωση», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας 
φυτοπαθολογικού υλικού 
Αρ. Απόφ.: 118/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Το αριθμ. πρωτ: 5318/06.04.2017 αίτημα Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια 
φυτοπαθολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα 
Κερατέας. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-
6693.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− το αριθμ. πρωτ: 5318/06.04.2017 αίτημα Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 378,20 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού 
για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 378,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6693.002 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας 
ανταλλακτικών, αναλωσίμων και εργαλείων για την εκτέλεση εργασιών πρασίνου 
Αρ. Απόφ.: 119/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ανταλλακτικών, αναλωσίμων και εργαλείων για την εκτέλεση 

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

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Τα αριθμ. πρωτ: 5320/06.04.2017 και 7068/02.05.2017 αιτήματα Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 
σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και εργαλείων για την εκτέλεση εργασιών 
πρασίνου. 

− Την υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 
ανταλλακτικών, αναλωσίμων και εργαλείων για την εκτέλεση εργασιών πρασίνου», η οποία αναρτήθηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006138922 2017 05 05. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-
7135.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− τα αριθμ. πρωτ: 5320/06.04.2017 και 7068/02.05.2017 αιτήματα Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 2.339,40 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ανταλλακτικών, 
αναλωσίμων και εργαλείων για την εκτέλεση εργασιών πρασίνου. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 2.339,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-7135.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας φυτών και 
δενδρυλλίων για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 120/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας φυτών και δενδρυλλίων για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου 

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

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ: 6806/28.04.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «προμήθεια 
φυτών και δενδρυλλίων για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής». 

− Την υπ’ αριθμ.20/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια φυτών 
και δενδρυλλίων για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006132882 2017 05 04. 
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− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-
6692.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την αριθμ. πρωτ: 6806/28.04.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.20/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 23.115,43 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας φυτών και δενδρυλλίων 
για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 23.115,43 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6692.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «παροχή 
γενικών υπηρεσιών για την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση των διορθωτικών πράξεων 
του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 121/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’παροχή γενικών υπηρεσιών για την καταγραφή, τον έλεγχο 

και τη διαχείριση των διορθωτικών πράξεων του Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 
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− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ.22/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «παροχή γενικών 
υπηρεσιών για την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση των διορθωτικών πράξεων του Δήμου 
Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006182203 2017-05-15. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
7425.033 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ.22/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.800,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «παροχή γενικών 
υπηρεσιών για την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση των διορθωτικών πράξεων του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7425.033 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «παροχή υπηρεσιών μηχανικών για 
διορθωτικές πράξεις ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων Κερατέας, Λαυρίου και Λεγραινών».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.12/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής 
και γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 122/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ.12/2017 

μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, 
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φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις: 
 Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 

Α΄18)  
 Του Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013» 
 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 
 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 
 Του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» 
 Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
 Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 
 Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
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 Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
 Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 
 Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα” 
 Του ΠΔ/τος 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία” 
 Του ΠΔ/τος 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 Της αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» 
 Της αρ. 56902/215/02.06.2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1924) του Υπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ 
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 85/02.02.2017 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, φρέσκων ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών: ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005766696. 

3. Την υπ’ αριθμ.8/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής σχετικά με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις 
ανάγκες των δομών του. 

4. Την υπ’ αριθμ.48/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για τον ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καντίνας ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ κατά το μέρος που αφορά το έτος 2017. 

5. Την υπ’ αριθμ.71/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων 
για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ του 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

6. Την αριθμ.12/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
22.326,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ & ΚΑΠΗ 
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ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 22.326,58 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ή 24%. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και η διάρκεια ισχύος της είναι ένα (1) έτος ή 
μέχρι τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας (τμήματος), 
στις τιμές της υπ’ αριθμ.12/2017 μελέτης.  

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» έτους 2017 στον 
ΚΑ 60-6481.003 «έξοδα τροφίμων ΚΗΦΗ» με το ποσό των 2.500,00 ευρώ και στον ΚΑ 15-6481.001 
«έξοδα λειτουργίας καντίνας ΚΑΠΗ» με το ποσό των 5.763,45 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τους 
αντίστοιχους ΚΑ δαπανών του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018. 

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. 

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: 

1. το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 85/02.02.2017 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, φρέσκων ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών: ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 
ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ005766696. 

3. Την υπ’ αριθμ.8/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής σχετικά με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για 
τις ανάγκες των δομών του. 

4. Την υπ’ αριθμ.48/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για τον ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καντίνας ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ κατά το μέρος που αφορά το 
έτος 2017. 

5. Την υπ’ αριθμ.71/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 
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τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 
ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

6. Την αριθμ.12/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
22.326,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει στο σύνολό της την αριθμ.12/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
συνολικού ποσού 22.326,58 ευρώ, για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, φρέσκων 
ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 
ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ & ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας (τμήματος), 
στις τιμές της υπ’ αριθμ.12/2017 μελέτης.  
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη ή των μειοδοτών. 

Η υπ’ αριθμ.12/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα παραρτήματα αυτής. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

3. Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

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

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

4. Γλώσσα 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο 

της Υπηρεσίας και οι πιθανές προσφυγές που θα υποβληθούν καθ’ όλη την διαδικασία, θα είναι 

συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Με ποινή να μη γίνει δεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 

όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική.  

Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την Προσφορά – και μόνο αυτά - μπορούν να 

υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τα λοιπά τεχνικά έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται 

από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη 

μετάφραση. 

Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 

απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», 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 53 του Κώδικα 

Δικηγόρων, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή 

από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα, είτε από τη μεταφραστική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008. 

5. Εγγυήσεις 
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται 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 & Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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 στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

(Α) Εγγύηση Συμμετοχής 
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Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α, Ν. 4412/2016) εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος 

για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη 

συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο 

τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης 

Ομάδας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.964,10 € 79,30 € 
Β1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.061,97 € 21,24 € 
Γ1 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (ΚΑΠΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

3.630,00 € 72,60 €  

Δ1 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ  
(ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

1.623,50 € 32,47 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 5.071,40 € 101,43 € 
Β2 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ  
(ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

2.865,00 € 57,30 € 

 

α) Αν, η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε 

γίνεται δεκτή. 

γ) Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα ισχύουν τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1α του Ν.4412/2016, ήτοι έντεκα (11) μήνες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψη. 

στ) Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο της υπηρεσίας ή τον υπέρ ου η εγγύηση δεν 

οδηγούν σε αποκλεισμό αν δε γεννάται σύγχυση. 

ζ) Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής εφόσον, συντρέχει 

νόμιμη περίπτωση ήτοι, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
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αυτά αναφέρονται στους αντίστοιχους όρους της παρούσης ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για την υπογραφή της Σύμβασης. 

η) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Προμηθευτή/Προμηθευτές, με την προσκόμιση 

της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 

θ) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

i) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ii) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφαση επ’ 

αυτών. 

ι) Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενων σε ενδιάμεσο στάδιο αξιολόγησης, οι εγγυήσεις 

συμμετοχής επιστέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα ένστασης ή η 

απόφαση αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε ένσταση ή προσφυγές. 

κ) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

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

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

(Β) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016. 

Για τις εγγυητικές επιστολές ισχύουν επιπλέον: η κατευθυντήρια οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ «υποδείγματα 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης» και το αριθμ. πρωτ: 2756/23.05.2017 έγγραφο 

της ΕΑΑΔΗΣΥ «διευκρινήσεις επί της κατευθυντήριας οδηγίας 12, ως προς τα γραμμάτια σύστασης 

χρηματικής παρακαταθήκης».   

6. Δικαίωμα Συμμετοχής  
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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 I 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

7. Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

 1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) 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 (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) 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 (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) 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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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 ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  

ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία 

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή 

του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 

της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

8. Κριτήρια Καταλληλότητας 
(i) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Εγγραφή οικονομικού φορέα στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με 

αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας. 

(ii) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν. 
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(iii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν. 

9. Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας (τμήματος), στις τιμές της υπ’ 

αριθμ. 12/2017 μελέτης.  

10. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
(1) Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους των Τευχών της Σύμβασης και πρέπει να 

περιλαμβάνουν όλα όσα καθορίζονται σε αυτά. 

Η Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να μην υπερβαίνει την 

ενδεικτική συνολική τιμή κάθε ομάδας τροφίμων.  

Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από 

τον Φ.Π.Α. 

Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, επί της αξίας κάθε είδους υπολογίζεται αυτόματα από το 

Σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οι Οικονομικοί 

Φορείς καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.).  

Ο Προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα βαρύνεται με τις 

δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών, τα τυχόν έξοδα δειγματοληψίας και τις δαπάνες 

ελέγχου της ποιότητάς τους, στις οποίες θα προβεί η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα έξοδα 

δημοσίευσης και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής 

της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδίδεται ύστερα από Γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

Ο Προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της προσφερόμενης τιμής, καθόλη τη διάρκεια της 

Σύμβασης. 

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 υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

Οικονομικών Φορέων. 

Στην περίπτωση που οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά, η Αναθέτουσα 

Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
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προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 88 & 89 του Ν. 

4412/2016. 

(2) Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 1.6 της παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924.Β/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

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

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215/2017 

(ΦΕΚ 1924.Β/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

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

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

άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

(3) Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

(α) Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 2.5. 

της παρούσας.  

(β) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του Ν. 4412/2016.  

Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο πρότυπο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/ά πρόσωπο/α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό 

φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη που έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ δε διαθέτει 

ψηφιακή υπογραφή, υπογράφει φυσικά και το ΤΕΥΔ αποστέλλεται σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα 

με το άρθρο 15, περ.1.2.1.1. της αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017 Υπουργικής Απόφασης. 

Ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην Ένωση/Κοινοπραξία. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων 

για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται 

από τον οικονομικό φορέα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 
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Το ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς 

υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες 

συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

(4) Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής),  όπως ορίζεται 

κατωτέρω: 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

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 αριθμ.12/2017 μελέτης, της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες 

καταθέτει προσφορά. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του 

Ν. 4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  

(5) Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 

με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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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 και την εγγύηση συμμετοχής 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. 

(6) Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται ανωτέρω, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην παρούσα και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 

παρούσα 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου της περ. γ΄ παρ. 4 του άρθρου73 του Ν. 

4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ώρα που θα οριστεί από την Υπηρεσία, μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
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Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

Οι (υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

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

Οικονομικούς Φορείς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

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

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

συμμετέχοντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

2. Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση 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. 

Ειδικότερα: 

α) Η αρμόδια Επιτροπή 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.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
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αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 

Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, για κάθε στάδιο ελέγχου της διαδικασίας, θα αποστέλλει γνωμοδότηση 

(πρακτικό) προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα εκδίδει σχετική απόφαση. Η ανωτέρω απόφαση 

θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος                                       . 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση.  

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στο άρθρο 3.4 

της παρούσας διακήρυξης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.7 της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ, ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό είκοσι (20%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 

ποσοστό δεκαπέντε (15%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

4. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή της χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 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 του κράτους μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  κατά την ημερομηνία 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

- Τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, τους 

απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
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- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 

τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

- Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, 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 του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, 

στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.  

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. 

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.  

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 
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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. 

5. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 3.4. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

6. Ενστάσεις  
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, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής 

φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης 

της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 

4412/2016, 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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 
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7. Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

2. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

3. Υπεργολαβία 
 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 

το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία 
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Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 

του ιδίου νόμου, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

Ν. 4412/2016.  

4. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

5. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

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

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης τη 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. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά, για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.  
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% (άρθρο 64 παρ. 2 περίπτ. ββ΄ Ν. 4172/13). 

Υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% επί των εκάστοτε πληρωμών της συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Το ποσό 

της κράτησης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Στις συμβάσεις που ανατίθενται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επιβάλλεται κράτηση σε ποσοστό 0,02% υπέρ του 

δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της προ ΦΠΑ συμβατικής αξίας.  

2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών 

που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4172/13&typen=4


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 46 από 61 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
1. Χρόνος παράδοσης υλικών 
Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης, η 

διάρκεια της οποίας είναι ένα (1) έτος. Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές οφείλουν χωρίς καθυστέρηση 

από τη στιγμή που λαμβάνουν την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, να 

εφοδιάσουν τις δομές του Νομικού Προσώπου με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων.  

Η παραγγελία θα δίνεται στους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικώς. Παραγγελία που θα δίνεται σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προμηθευτές να την 

εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών.  

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα κατωτέρω σημεία: 

Κτίριο ΚΑΠΗ Κερατέας, οδός Ευεργέτου Κωνσταντίνου Πρίφτη, Κερατέα 

Κτίριο ΚΑΠΗ Λαυρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου & Συγγρού, Λαύριο 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερατέας,  Βασιλίσης Σοφίας 38, Κερατέα 

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του Ν. 4412/2016. 
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Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

2. Παραλαβή υλικών  
Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που 

συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

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

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Προμηθευτής. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης 

β) να απορρίψει το υλικό 

Το κόστος διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τον Προμηθευτή. 

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει 

αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 

προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής.  

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που 

περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από 

τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

3. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και 
λειτουργία των γραφείων της Διοίκησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 
Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 123/2017 

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 

δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των γραφείων της Διοίκησης του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30.03.81), περί «της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων». 

− Τις διατάξεις των άρθρων 194 και 201 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:  6417/25.04.2017 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου 
Λαυρεωτικής περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των γραφείων της 
Διοίκησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ.69/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των γραφείων της 
Διοίκησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου.  

− Την υπ’ αριθμ.25/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2017. 
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Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σκοπός της 
δημοπρασίας είναι η μίσθωση χώρου εντός του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου για τη 
στέγαση και λειτουργία των γραφείων Διοίκησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 
Λαυρίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχουν προκύψει από την αυξημένη ζήτηση 
τόσο μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και την οργάνωση και υλοποίηση 
σεμιναρίων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των δυο σχολικών βαθμίδων.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου συνάδει με το γεγονός ότι εντός του χώρου αυτού, 
στεγάζεται ο «Ξενώνας» που είναι ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη στέγαση μαθητών -
εκπαιδευτικών, όσο και για την εκπαίδευση των φιλοξενούμενων του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να προβούν 
στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1, 
εδάφιο ε’ του Ν.3852/2010. 

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

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

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, 

− Τις υπ’ αριθμ.25/2017 και 69/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των 
γραφείων Διοίκησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου, ως ακολούθως: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΟΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) ΛΑΥΡΙΟΥ 
Εκτίθεται σε φανερή  μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  για 

τη στέγαση και λειτουργία των γραφείων Διοίκησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 

Λαυρίου εντός του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.  

ΑΡΘΡΟ 1 
Το προαναφερόμενο οίκημα θα πρέπει: 

-να είναι εντός κτηριακού συγκροτήματος εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και τεχνολογικού σκοπού στην 

Δημοτική Ενότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής  

-να είναι συνολικής επιφάνειας 80-90 τ.μ. 
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- να είναι προσβάσιμο 

-να αποτελείται από δυο χώρους 

- να είναι σε άριστη κατάσταση, δηλαδή να μην έχει φθορές τον φέροντα οργανισμό ή στην τοιχοποιία ή 

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

ύδρευσης, αποχέτευσής και ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό 

-να είναι υπερυψωμένο για να μπορεί να έχει θέαση της γύρω περιοχής (εποπτεία φιλοξενουμένων) 

-να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας  (υδραυλική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και 

αποχέτευση, θέρμανση, πυρασφάλεια κλπ)   

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

πλήρους λειτουργίας  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήσης, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου. Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του 

Δήμου, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής 

λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.  

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται μέχρι την 08/03/2021, οπότε λήγει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου 

Λαυρεωτικής και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, αρχόμενη από την παράδοση 

και παραλαβή  που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα 

προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.  

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

παρ 4 του άρθρου 5 του ΠΔ/τος 270/81 και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής(οδός 

Κουντουριώτη 1, Λαύριο) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σε ημέρα και 

ώρα που θα καθοριστεί από τον κο Δήμαρχο. 

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

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

καλώντας τους ενδιαφερόμενους όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

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

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις ως ακολούθως: 
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Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται στο 

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

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

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

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

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

ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε 

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

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

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

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

εγγυητή. 

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

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

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. 

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

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

διακήρυξης, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη, με 

περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου. 
Β. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής 

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

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

συγκεκριμένη δημοπρασία. 
Γ. Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του. 
Δ. Τοπογραφικό διάγραμμα ή χάρτη ή σκαρίφημα, θεωρημένα από ιδιώτη μηχανικό, στο οποίο θα 

προσδιορίζεται το ακίνητο. 
ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και ότι έχει λάβει γνώση των  όρων της δημοπρασίας. 
Ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 

τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 53 από 61 

Ζ. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), εφόσον αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

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

υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει το ανωτέρω πιστοποιητικό για το προς χρήση ακίνητο. 
Η. Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

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

απαράδεκτη. 

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

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

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

Οικονομική Επιτροπή. 

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

του ονοματεπωνύμου τους. 

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

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

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

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

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

σε ετήσια βάση. 
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Το ετήσιο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το Δήμο 

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

Υπηρεσιών τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. 

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

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

τηρήσει τη σύμβαση και την παρούσα διακήρυξη. 

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

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

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

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

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

δημοπρασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

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

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

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

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

έξοδα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό μέχρι την 08/03/2021, 

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

διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014. 

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

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

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

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

υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον Δήμο κάθε μήνα, ξεκινώντας από την παράδοση του κτιρίου και 

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

επιβαρύνονται με προσαυξήσεις. 

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

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

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

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

καταλληλότητας ακινήτων. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

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

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

διενέργεια της δημοπρασίας. 

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

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

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

σύμβασης. 

Στην δεύτερη περίπτωση η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη. Η 

επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένης 

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

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

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Ο Δήμαρχος θα δημοσιεύσει περίληψη της παρούσης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

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

Επίσης, περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων 

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

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας 

της διενέργειας της δημοπρασίας.  

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

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

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

παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

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

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Παπαδοπούλου Ευσεβία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2292 3 20162. 

http://www.lavreotiki.gr/
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Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 

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

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

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

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί παραγραφής – διαγραφής 
απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 124/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«παραγραφής – διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη από 17.05.2017 
εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87,τεύχος Α΄), οι υποχρεώσεις των συγχωνευμένων Δήμων 

αναλαμβάνονται από τον ενιαίο Δήμο. Υπάρχουν υποχρεώσεις καταγεγραμμένες από τον πρώην Δήμο 

Κερατέας και από τον πρώην Δήμο Λαυρεωτικής που μεταφέρθηκαν στον ενιαίο Δήμο Λαυρεωτικής, οι 

οποίες πάσχουν είτε νομιμότητας είτε κανονικότητας και είναι αδύνατη η εκκαθάρισή τους βάσει του 

Δημόσιου Λογιστικού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 276 παρ.2 του Ν.3463/2006 για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κάθε άλλη 

διάταξη που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. καταργείται.  

Οι διατάξεις που αφορούν την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και κατ΄ επέκταση κατά των 

Ο.Τ.Α. ρυθμίζονται  
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i)  από το Ν.4270/2014 (ιδίως τα άρθρα 140-144) 

ii)  από  το Ν.2362/1995 (ιδίως τα άρθρα 90-94) για τις απαιτήσεις οι οποίες γεννήθηκαν μετά το 

χρόνο έναρξης του νόμου ( δηλαδή μετά την 01.01.1996 σύμφωνα με το άρθρο 119 του ίδιου 

νόμου και πριν την 01.01.2015-προβλέπονται όμως και ειδικότερες εξαιρέσεις-χρόνο έναρξης του 

Ν.4270/2014) 

iii)  από τις διατάξεις του ΝΔ 321/69 (ιδίως τα άρθρα 91-96) πριν την 01.01.1996 (χρόνο έναρξης του 

Ν.2362/95). 

Με βάση το ισχύον καθεστώς ο χρόνος παραγραφής των χρεών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

των διατάξεων που αφορούν την παραγραφή (Ν.2362/1995 και Ν.4270/2014) αρχίζει από τη λήξη του 

οικονομικού έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η απαίτηση και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της διαγραφής σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα των 

υποχρεώσεων προς τρίτους ύψους 17.813,42 (δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και 

σαράντα δύο λεπτών). 

Α/Α ΗΜEΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 

ΟΦΕΙΛΗΣ 
Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 28/3/2011 813 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π Ο.Ε. 64,95 70-8115.001 Παραγραφή       
Μη απαιτητό  

2 1/1/2010 200 FUNESTIA Α.Ε. 2.997,00 00-8115.001 

Παραγραφή  
Πράξη 

Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

3 22/12/2010 213 FUNESTIA Α.Ε. 399,60 00-8115.001 
Παραγραφή  

Έλλειψη 
δικαιολογητικών 

4 19/8/2011 829 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ BCC Α.Ε. 1.328,41 30-8115.001 Παραγραφή  

Άκυρη διαδικασία 

5 17/8/2010 194 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ Κ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43,60 30-8115.001 Παραγραφή         

Μη απαιτητό  

6 30/9/2010 2641  ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν. 744,40 20-8115.001 

Παραγραφή 
Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

7 30/9/2010 2642 ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν. 101,88 10-8115.001 

Παραγραφή 
Έλλειψη 

δικαιολογητικών  

8 27/5/2010 49 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 36,91 10-8115.001 Παραγραφή       
Μη απαιτητό  

9 5/7/2010 47655 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. -7,93 10-8115.001 Πιστωτικό 

Τιμολόγιο Π.Υ. 

10 5/7/2010 47656 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. -7,93 10-8115.001 Πιστωτικό 

Τιμολόγιο Π.Υ. 

11 14/7/2011 19 ΓΚΙΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 81,55 20-8115.001 
Παραγραφή 

Έλλειψη 
δικαιολογητικών 
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12 22/11/2011 52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 318,66 15-8115.001 

Παραγραφή 
Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

13 3/3/2011 1602 
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΞΕΝΟΥ 

ΤΥΠΟΥ Σ. 
611,31 00-8115.001 

Παραγραφή  
Άκυρη διαδικασία 

 

14 28/1/2010 36 ΚΤΕΛ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ. 8,32 00-8115.001 Παραγραφή        
Μη απαιτητό  

15 7/6/2009 82 ΝΤΖΟΥΡΒΑΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ - 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  1.413,54 35-8115.001 

Παραγραφή 
Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

16 8/6/2009 83 ΝΤΖΟΥΡΒΑΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ - 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  973,76 35-8115.001 

Παραγραφή 
Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

17 15/6/2009 84 ΝΤΖΟΥΡΒΑΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ - 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  1.610,84 30-8115.001 

Παραγραφή 
Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

18 15/10/2009 1 ΝΤΖΟΥΡΒΑΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ - 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  2.526,60 35-8115.001 

Παραγραφή 
Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

19 25/6/2010 564 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  371,00 00-8115001 

Παραγραφή  
Πράξη 

Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

20 25/6/2010 565 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  371,00 00-8115001 

Παραγραφή  
Πράξη 

Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

21 25/6/2010 566 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  371,00 00-8115001 

Παραγραφή  
Πράξη 

Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

22 25/6/2010 567 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  371,00 00-8115001 

Παραγραφή  
Πράξη 

Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

23 25/6/2010 568 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  371,00 00-8115001 

Παραγραφή  
Πράξη 

Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

24 25/6/2010 569 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  371,00 00-8115001 

Παραγραφή  
Πράξη 

Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

25 25/6/2010 570 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  371,00 00-8115001 

Παραγραφή  
Πράξη 

Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

26 25/6/2010 573 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1.000,00 00-8115001 

Παραγραφή  
Έλλειψη 

δικαιολογητικών 
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27 21/12/2011 261 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ 229,00 00-8115.001 

 
Παραγραφή 

Έλλειψη 
δικαιολογητικών 

  

28 15/10/2010 1595 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  362,51 15-8115.001 
Παραγραφή 

Έλλειψη 
δικαιολογητικών 

29 25/7/2011 6 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 379,44 20-8115.001 

Παραγραφή 
Έλλειψη 

δικαιολογητικών 
 

ΣΥΝΟΛΟ 17.813,42  

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

σχετικά με την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού ύψους 17.813,42 
ευρώ. 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

− Τις διατάξεις του άρθρου 276 παρ.2 του Ν.3463/2006  

− Τις διατάξεις των άρθρων 140-144 του Ν.4270/2014 

− Τις διατάξεις των άρθρων 90-94 του Ν.2362/1995  

− Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 321/69  

− Την από 17.05.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη διαγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου 
Λαυρεωτικής προς τρίτους, συνολικού ύψους 17.813,42 (δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών 
ευρώ και σαράντα δύο λεπτών), όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 
απόφασης, λόγω παρέλευσης πενταετίας. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 
844,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ  
Αρ. Απόφ.: 125/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
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«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 844,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-

7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή 

της ΔΕΔΔΗΕ». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
8116/17.05.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την πληρωμή 

των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 16416897» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η ανωτέρω παροχή 
αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του ακινήτου (παιδική χαρά) που βρίσκεται 
στο Ο.Τ.219 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, επί των οδών ΚΕΦΑΛΟΥ – 
ΒΑΡΝΑΛΗ – ΠΡΙΦΤΗ - ΕΝΙΣΛΕΙΔΗ. Η δαπάνη για την τοποθέτησή της ανέρχεται στο ποσό των 844,08 
ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού  844,08, ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Κερατέας»  και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί 
το ένταλμα. 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 
17.05.59 Β.Δ/τος 
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− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 8116/17.05.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & 
Συγκοινωνιών και το συνημμένο έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 844,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο: «φωταγώγηση 
κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Κερατέας» και την έκδοση ισόποσου χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 
Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει σύνδεση 
με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του ακινήτου (παιδική χαρά) που βρίσκεται στο Ο.Τ.219 της 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, επί των οδών ΚΕΦΑΛΟΥ – ΒΑΡΝΑΛΗ – ΠΡΙΦΤΗ 
- ΕΝΙΣΛΕΙΔΗ.  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
17.08.2017. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου  
 
Αναστάσιος Αντωνίου  
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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