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

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 16 Μαρτίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 14.03.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης Τσίκλος,  

Αναστάσιος Αντωνίου, Ιωάννης Αδάμης 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3388/12.03.2018 γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Αρ. Απόφ.:51/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3388/12.03.2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε 

το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2067/12.02.2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου «Κατασκευή 

ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής», ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 2 από 47 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με ποσοστό 

έκπτωσης δεκαέξι και δώδεκα εκατοστά (16,12%), δηλαδή με προϋπολογισμό προσφοράς 363.465,97 

ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ: 3388/07.03.2018 ένσταση από 

την εταιρεία «Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το αριθμ. πρωτ: 3704/13.03.2018 έγγραφό της διαβίβασε προς 

την Οικονομική Επιτροπή τη γνωμοδότησή της σχετικά με την ένσταση του Οικονομικού Φορέα 

ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε., την οποία σας θέτω υπόψη: 

Γνωμοδότηση σχετικά με την από 07/03/2018 ένσταση της εταιρείας ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε κατά 
της υπ’αρ. 31/2018 απόφασης της Ο.Ε για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»   
 
Στην Κερατέα  σήμερα την 12/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ η Επιτροπή 
Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 
88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, προκειμένου να εξετάσει την από 
07/03/2018 ένσταση της εταιρείας ΤΕΧΝΟΓΑΙ Ο.Ε κατά της υπ’αρ. 31/2018 απόφασης της Ο.Ε 
για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   
(Αριθμ. 12491/12-07-2017 Διακήρυξη). 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μαρία Ζωή Παπαθανάση  

2) Ευάγγελος Λιούμης 

3) Ιωάννης Λιέπουρης 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  

 Με το υπ’ αρ. πρωτ. 13989/03-08-2017 πρακτικό, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
πρότεινε την ανάδειξη του του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»  ως προσωρινού αναδόχου του έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   

 Με την υπ'αριθ. 231/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με το υπ’ αριθμ. 14762/21-08-2017 
έγγραφο. 

 Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», έγγραφη 
πρόσκληση (15573/04-09-2017) με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε  (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στην από 12/07/2017 διακήρυξη και όπως υπεύθυνα 
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δήλωσε στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ κατά την ημέρα του 
Διαγωνισμού 03-08-2017. 

 Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 04/09/2017. Ο προσωρινός ανάδοχος 
υπέβαλλε την 19/09/2017 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης (αρ.πρωτ.16714 - 
19/9/2017). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 

 Στις 10/10/2017 ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε φάκελο (αρ. πρωτ. 18486/10-10-2017) 
με αποδεικτικά προσφυγής του μέλους της ένωσης Φώτιου Παπανδρέου, στο Διοικητικό 
Εφετείο Πατρών και την αίτηση αναστολής του κατά αποφάσεων που τον καθιστούσαν 
έκπτωτο στο έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ. 

 Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και παρατήρησε ότι την ημέρα του διαγωνισμού στο ΤΕΥΔ, που είχε 
καταθέσει ο Παπανδρέου Φώτιος, δεν έχει γίνει καμία αναφορά στην καταδικαστική αυτή 
απόφαση.   

 Στις 06/12/2017 η Επιτροπή Διαγωνισμού με έγγραφο της (αρ. πρωτ. 23052/6-12-2017) 
ζήτησε την γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου επί του θέματος του αποκλεισμού ή  
μη του προσωρινού αναδόχου. 

 Με το υπ’αρ. πρωτ. 1965 /08.02.2018 έγγραφο η Νομική Υπηρεσία του Δήμου 
γνωμοδότησε υπέρ της κατακύρωσης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο. 

 Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη- βάση της γνωμοδότησης της 
Νομικής Υπηρεσίας-  και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 103 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

 Με την υπ’ αρ υπ’αρ. 31/2018 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου. 

 Με το υπ’ αρ. πρωτ. 3388/07.03.2018 η εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε  
κατέθεσε εμπρόθεσμη ένσταση κατά της υπ’αρ. 31/2018 απόφασης της Ο.Ε. και το 
απαραίτητο  παράβολο (υπ΄ αρ 194782881958 0507 0076) ποσού 600,00€ για τους εξής 
λόγους: 
• Α. Ανακριβής συμπλήρωση του ΤΕΥΔ- προηγούμενη (μη δηλωθείσα) κήρυξη ως 

έκπτωτου του Φωτίου Παπανδρέου (μέλους της ένωσης των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 

• Β. Εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον Οικονομικό 
Φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

 
ΙΙ. Η Επιτροπή, αφού μελέτησε την ένσταση και διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή της 
καθώς και την  απαραίτητη καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου,  για το παραδεκτό της 
ένστασης, έχει να παρατηρήσει τα εξής στους ισχυρισμούς της εν λόγω εταιρείας  
ως προς το σκέλος Α της ένστασης:  
Η Επιτροπή έχει ήδη γνωμοδοτήσει, στηριζόμενη στην υπ’αρ. πρωτ. 1965 /08.02.2018 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  ότι κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 
4412/2016 για να θεωρηθεί ότι η έκπτωση αναδόχου, από προηγούμενη σύμβαση με 
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αποτελεί νόμιμο λόγο αποκλεισμού του, θα πρέπει 
η νομιμότητα της απόφασης εκπτώσεως να έχει αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση. Δεν αρκεί κάποιος οικονομικός φορέας να έχει κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή να έχει οριστικοποιηθεί η έκπτωσή του με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής για να στερείται του δικαιώματος συμμετοχής σε διαγωνισμούς 
ανάληψης δημοσίων συμβάσεων. Απαιτείται η νομιμότητα των όποιων αποφάσεων των 
διοικητικών οργάνων να έχει αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.   
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Επίσης σύμφωνα με την 23 κατευθυντήρια οδηγία  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ», οι Οικονομικοί 
φορείς οφείλουν να δηλώνουν στο σχετικό πεδίου του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ μόνο αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις.  
Επομένως η Επιτροπή  απορρίπτει την ένσταση ως προς το σκέλος Α 
ως προς το σκέλος Β ένστασης:  
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016 «…..Μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, 
που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν…» Εφόσον με την υπ’ αρ. πρωτ. 15573/04-09-2017 πρόσκληση, 
κλήθηκε ο Οικονομικός φορέας να υποβάλλει τα δικαιολογητικά  εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε ημερών και η υποβολή έγινε εντός αυτής της προθεσμίας 19/9/2017,  δεν 
μπορεί να θεωρηθεί εκπρόθεσμη. 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22.Α.7 της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε 
μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει, 
χωρίς πρόσκληση, τυχόν στοιχεία που  αποδεικνύουν την αξιοπιστία του ή την άρση των 
λόγων αποκλεισμού. Επομένως καλώς τα υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία στις 
10/10/2017 χωρίς πρόσκληση. 
 
Συνεπώς η Επιτροπή απορρίπτει την ένσταση  και ως προς το σκέλος Β. 
 
 Για αυτούς τους λόγους  

 
ε ι σ η γ ε ί τ α ι  π ρ ο ς  τ η ν  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 
την απόρριψη της υπ΄αρ.  3388/07.03.2018  ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε»  κατά 
της υπ’ αρ. 31/2018 απόφασης της Ο.Ε.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η εταιρεία 

«Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.», με το αριθμ. 

πρωτ:3780/14.03.2018 έγγραφό της προς το Δήμο Λαυρεωτικής παραιτήθηκε από την ένσταση που 

είχε καταθέσει κατά της υπ’ αριθμ.31/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

και ζήτησε την επιστροφή του υπ’ αριθμ. 1947828819580507 0076 παραβόλου.  

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ.33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και ισχύει, το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο, 

Επειδή δεν προβλέπεται η επιστροφή παραβόλου σε περίπτωση παραίτησης από ένσταση, 

Επειδή η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικά με την κατατεθείσα από τον  

Οικονομικό Φορέα ένσταση, 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-127-%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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ο κος Πρόεδρος πρότεινε να μη ληφθεί υπόψη η αριθμ. πρωτ: 3780/14.03.2018 δήλωση παραίτησης 

της εταιρείας «Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» και 

κάλεσε τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την αποδοχή ή μη της αριθμ. 

πρωτ: 3388/12.03.2018 γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αρ.  3388/07.03.2018  ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.»,   

− την αριθμ. πρωτ: 3388/12.03.2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3388/13.03.2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

σχετικά με την από 07/03/2018 ένσταση της εταιρείας ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε κατά της υπ’ αρ. 31/2018 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” 

ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

Β. απορρίπτει την υπ’ αρ.  3388/07.03.2018  ένσταση της εταιρείας «Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. 

ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.»  κατά της υπ’ αρ. 31/2018 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Αναστασία Καραγιώργου) 

Αρ. Απόφ.:52/2018 

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 Δήμου Λαυρεωτικής (Αναστασία Καραγιώργου)», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3717/13.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΤΣΑΚΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 07/03/2018 2028 480,03€ 16,00€ 
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2 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 07/03/2018 116 180,90€ 6,03€ 

3 ΔΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ 07/03/2018 11 464,00€ 32,00€ 

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

07/03/2018 808 193,55€ 6,45€ 

5 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 07/03/2018 1017 21,47€  

6 ΚΑΙΛΑΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 07/03/2018 4 282,00€ 9,40€ 

7 ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  08/03/2018 7181 100,00€  

8 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΕΙΟΥ 08/03/2018 99 75,00€  

9 ΛΑΡΔΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  08/03/2018 33 464,00€ 32,00€ 

10 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

08/03/2018 16 464,00€ 32,00€ 

11 
ΑΦΟΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ 
Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 08/03/2018 636 109,12€  

12 
ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΕΒΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 

12/03/2018 506      46,81€  

13 ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 12/03/2018 534     464,00€      32,00€ 

14 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
Α.Β.Τ.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΣΦ/ΓΜΑΤΟΣ 12/03/2018 104     444,45€      14,82€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.789,33€ 180,70€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29,97€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 210,67€  
 

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

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

− την αριθμ.33/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: 3717/13.03.2018 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αναστασία 

Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.789,33 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων 

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό Νο3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για 

την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ανάπλαση εισόδου Λαυρίου» 

Αρ. Απόφ.:53/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

σχετικά με το πρακτικό Νο3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου της 

υπηρεσίας ‘’ανάπλαση εισόδου Λαυρίου’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.44/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού 

Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση 

των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 860/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας 

«ανάπλαση εισόδου Λαυρίου». Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας Γεννάτος 

Θεοφάνης του Πέτρου, Γεωπόνος – Εργολήπτης Δ.Ε., με προσφορά ποσού 19.392,04 ευρώ, πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 23.224,41 ευρώ. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού απέστειλε στον προσωρινό μειοδότη την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 3221/06.03.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων, σύμφωνα με 

το άρθρο 20 της αριθμ.860/2017 διακήρυξης. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε 

στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση το με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2018 πρακτικό Νο3 σχετικά 

με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ’’ 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1), σήμερα 14 Μαρτίου 

του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & 

Αξιολόγησης Προσφορών για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.12/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΝΑΤΟ στο συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 860 (αριθμ. 
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πρωτ: 23236/08.12.2017) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας 

του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου 

Λαυρεωτικής: 

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος 

3. Μαρία Κουτσουνάκη, ΤΕ Διοικητικός, τακτικό μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.860/2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 116/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 την υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο1 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά, 

 την υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπή με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο2 σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3221/06.03.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

 τον φάκελο δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από το κο ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ με αριθμ. 

πρωτ: 3509/09.03.2018 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διεπίστωσε ότι ο κος ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης, ήτοι: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Τομέα Μηχανικών 

4. Έντυπο 4 – πίνακα προσωπικού 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

6. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

7. Ένορκη βεβαίωση 

8. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών 

9. Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

10. Έντυπο ΑΑΔΕ σχετικά με τα στοιχεία μητρώου επιχείρησης  

11. Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής ΑΠΔ 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα: ‘’ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ’’. 
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Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

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

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

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την υπ’ αριθμ.860/2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− την υπ’ αριθμ. 116/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο1 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά, 

− την υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπή με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο2 σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3221/06.03.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

− τον φάκελο δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από το κο ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ με αριθμ. 

πρωτ: 3509/09.03.2018, 

− το από 14.03.2018 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ, στο 

συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της εργασίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ». 

(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της υπηρεσίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» τον Οικονομικό Φορέα 

Γεννάτο Θεοφάνη του Πέτρου, Γεωπόνο – Εργολήπτη Δ.Ε., με έδρα στην Αθήνα, Μεγάλου Σπηλαίου 

17, με ΑΦΜ 110099934, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, στο ποσό των 19.392,04 ευρώ, πλέον του αναλογούντος 

ΦΠΑ, ήτοι 23.224,41 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.6/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής», κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 

Αρ. Απόφ.:54/2018 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της υπ’ 

αριθμ.6/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού 

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

1. Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

3. Την 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» 

4. Την από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 

(ΦΕΚ Α΄18)  

5. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

6. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

8. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

10. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

11. Την 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» 

12. Την 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.)» 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 294/08.02.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θέμα «υποβολή πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

για τις ανάγκες των δομών: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου & Κερατέας, ΚΑΠΗ 
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Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου & Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, Βοήθεια στο Σπίτι Λαυρίου Διοικητικές 

Υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής» (ΑΔΑΜ: 18REQ002719789) 

14. Την υπ’ αριθμ.36/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

για τις δομές του Νομικού Προσώπου 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 142/12.02.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες των δομών του 

(ΑΔΑΜ: 18REQ002679158) 

16. Την υπ’ αριθμ.  37/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

των δομών του Νομικού Προσώπου  

17. Την αριθμ. πρωτ: 1273/26.01.2018 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα «υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια 

προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 18REQ002609012) 

18. Την υπ’ αρθμ.45/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί διάθεσης 

περί διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

19. Την αριθμ.6/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.262,47  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά 

την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς 

και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 74.262,47 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως του 

ποσού της σύμβασης (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). 

Η προμήθεια χωρίζεται σε τρεις (3) ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 2: ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

ΟΜΑΔΑ 3: ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές 

της μελέτης.  

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία 

ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των 

ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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

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

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

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

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

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

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

Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.6/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την αριθμ.6/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο: «προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 74.262,47 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%. 

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό 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, στις τιμές της αριθμ.6/2018 

μελέτης.  

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 
Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός ΝUTS EL305 
Τηλέφωνο 2292 3 20147 
Φαξ 2292 0 69130 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  nitsa@lavrio.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lavreotiki.gr 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 13 από 47 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών, Γραφείο 
Προμηθειών 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή 
Υποτομέας Ο.Τ.Α. 
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
Λοιποί Φορείς Υλοποίησης Προμήθειας ΝΠΔΔ ΄΄ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 
 
  
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με 

το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της παρούσας διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος 

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

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το 

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – 

Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr. 

 

2. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς: 

- Του Δήμου Λαυρεωτικής στον ΚΑ 10-6634 «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» 

- Του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» στους ΚΑ: 60-6634.001 «προμήθεια ειδών καθαριότητας για τους 

παιδικού σταθμούς», 60-6634.002 «προμήθεια ειδών καθαριότητας για ΚΗΦΗ», 15-6634.002 

«προμήθεια ειδών καθαριότητας για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», 15-6634.001 «προμήθεια 

ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού», 15-6635 «προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας»  

- Του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» στους ΚΑ: 15-6634 «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού», 15-

6635 «προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας» 

οικονομικού έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 

31/12/2018, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2019 για το χρονικό διάστημα από 

01/01/2019 έως και τη λήξη της σύμβασης. 

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

http://www.lavreotiki.gr/
mailto:nitsa@lavrio.gr
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Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης 

(όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 

59.889,09 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (14.373,38 ευρώ), ήτοι 74.262,47 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως: 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 32.099,22 ΕΥΡΩ 39.803,03 ΕΥΡΩ 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 17.395,17 ΕΥΡΩ 21,570,01 ΕΥΡΩ 

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 10.394,70 ΕΥΡΩ 12.889,43 ΕΥΡΩ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία 

ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των 

ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

υπ’ αριθμ.6/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 2: ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

ΟΜΑΔΑ 3: ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

CPV: 39224300-1, 39830000-9, 19640000-4, 24452000-7, 18424300-0, 31440000-2, 33741100-7, 

24311900-6 

4. Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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 του άρθρου 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το 

Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α) και 

ισχύει, 

 της εγκυκλίου 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης 

προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 

προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των 

συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις», 

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

 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»,   

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα το άρθρο 64, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 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 Π.Δ/τος 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

 του Π.Δ/τος 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της κατευθυντήριας οδηγίας 19 -2η Έκδοση- (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ 
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ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Επιπλέον ισχύουν: 

1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 294/08.02.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θέμα «υποβολή πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

για τις ανάγκες των δομών: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου & Κερατέας, ΚΑΠΗ 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου & Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, Βοήθεια στο Σπίτι Λαυρίου Διοικητικές 

Υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής» (ΑΔΑΜ: 18REQ002719789) 

2. Η υπ’ αριθμ.36/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

για τις δομές του Νομικού Προσώπου 

3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 142/12.02.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες των δομών του 

(ΑΔΑΜ: 18REQ002679158) 

4. Η υπ’ αριθμ.  37/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

των δομών του Νομικού Προσώπου  

5. Η αριθμ. πρωτ: 1273/26.01.2018 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα «υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια 

προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 18REQ002609012) 

6. Η υπ’ αρθμ.45/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί διάθεσης 

περί διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

7. Η υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018» 

8. Η αριθμ.6/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

74.262,47  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 17 από 47 

9. Η υπ’ αριθμ. …../2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.6/2018 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

10. Η υπ’ αριθμ. Α-236/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Λαυρεωτικής 

11. Οι υπ’ αριθμ. A-138, A-139, A-140, Α-141 & A-142/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

12. Οι υπ’ αριθμ. Α-69 & Α-70/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

Δήμου Λαυρεωτικής 

 

5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών – διενέργεια διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου), 

στις  ……………, ώρα ……….. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη 

αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή ..../....../........και ώρα .......... 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, …….. τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 

σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή 

ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

6. Δημοσιότητα 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η αριθμ.6/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν.4412/2016 σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. 

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.  

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους της 

προμήθειας. Εάν ο διαγωνισμός ματαιωθεί και ακολουθηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης, τα έξοδα 

δημοσίευσης του ματαιωθέντος διαγωνισμού βαρύνουν το Δήμο Λαυρεωτικής. 

 

7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

8. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Α. Η υπ’ αριθμ.6/2018 μελέτη Διεύθυνσης Οικονομικών Προσφορών 

Β. Τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Δ. Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Η προσφορά του Αναδόχου ή Αναδόχων 

 

9. Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

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: 
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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. 

10. Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

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

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

11. Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε 

συνοπτικό διαγωνισμό. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
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υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ενωσης 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 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 εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  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 και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, 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 ια) στην 

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

σύμβασης.  

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δίνεται στο παράρτημα Γ. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

12. Δικαίωμα συμμετοχής  

1. 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.), 
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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.   

 
13. Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

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 αμετάκλητη 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),  

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 
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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 

αμετάκλητη 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  

στους διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) 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   

β) 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. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.α, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 

της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

4. 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,  
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δ) 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,  

ε) 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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14.2 της παρούσας,  

στ) 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 ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα 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. 

5. 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. 

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

παραγράφους 1, 2 & 4 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. 
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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. 

 

14. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-

ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 73, παρ.1 του Ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Επισημαίνεται ότι: 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα 

ΤΕΥΔ. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ για κάθε 

έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 

Όταν σε μία διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή 

κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ. 

Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τους Οικονομικούς Φορείς να αποτυπώσουν στο ΤΕΥΔ, 

αφορούν α) πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, β) πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 

εκπροσώπους του οικονομικού φορέα, γ) πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

φορέων, τους τυχόν λόγους αποκλεισμού και δ) τα κριτήρια επιλογής και ειδικά αν εκπληρώνονται 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά 

ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. 

 

2. Αποδεικτικά μέσα 

Για φυσικά πρόσωπα 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με τις τυχόν μεταβολές. 

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

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

δραστηριότητας. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο 

κράτος - μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

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

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

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

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

αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.  
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Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων Οικονομικών Φορέων 

Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και οικονομικής επάρκειας που απαιτεί η παρούσα 

προς τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει. 

 

Για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ 

α) Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο 

ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ  

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας ΟΕ ή ΕΕ 

α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας το οποίο 

περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται  ανωτέρω τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους 

και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα 

μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 

ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.  

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 

ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται 

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

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Για IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας το οποίο 

περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 28 από 47 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους, ήτοι 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου το οποίο αφορά στους 

διαχειριστές και στο νόμιμο εκπρόσωπο για:  

α) τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), 

β) τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), 

γ) τις εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε. 

δ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

ε) για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου 

Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο κράτος - μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

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

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

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

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

αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα 

περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε 

να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις το οποίο θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων Οικονομικών Φορέων 

Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και οικονομικής επάρκειας που απαιτεί η παρούσα 

προς τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των Ν. 4412/16 αποκλείεται ο προσωρινός 

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
15. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ.6/2018 μελέτη της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία 

ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των 

ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 5 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής. Σε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής, το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν 

η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ……... 

για την προμήθεια: «ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ & ΘΟΡΙΚΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής» 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…….. 

3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, 

η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος 

περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
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ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

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

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016.  

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  του Οικονομικού Φορέα, στην οποία θα διευκρινίζει για ποια 

ή ποιες ομάδες συμμετέχει. 

 

Περιεχόμενο Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή στην υπ’ αριθμ.6/2018 μελέτη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως 

«δωρεάν» κλπ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω μελέτη. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

Περιεχόμενο Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

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

Η προσφορά συμπληρώνεται σε έντυπο της Υπηρεσίας (παράρτημα Β). 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

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

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

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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. 
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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 που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ.6/2018 μελέτης.  

 

16. Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών 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, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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. 

 

17. 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 πιο πάνω 

και συγκεκριμένα: (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

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, 

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 το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 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. 

 

18. Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση προσφορών 

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 15.2 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 

υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας 

προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 

των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 

των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

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. 
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Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 

ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 

και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

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 θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 

μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

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 του 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.  
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Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινό Ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15)  ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 14.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν μετά την 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, 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. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται 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 (λόγοι αποκλεισμού),  

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

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., 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 την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 

αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
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μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

19. 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, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί 

αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

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

με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

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

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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.  

 

20. 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. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 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, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει 

σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη 

πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

 

21. 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.  

 

22. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή των συμβάσεων με τους Φορείς απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ε της παρούσας διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

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.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

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

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

23. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
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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. 

Ως χρονική διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους ή έως 

εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). 

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016. 

Η σύμβαση θωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 Η προμήθεια παρελήφθη στο σύνολό της 

 Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η προμήθεια που παραδόθηκε 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις και  

 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη 

κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 

 

24. 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 των σχετικών συμβάσεων 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 
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τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, 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. 

 

25. Τροποποίηση της 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. 

 

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

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 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. 

 

27. Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών. 

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

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 
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Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

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.  

 

28. 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, επιβάλλεται, με απόφαση του 

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

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

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

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου 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. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

 

29. 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 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), (Χρόνος παράδοσης υλικών), 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 προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016 οργάνου. 

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

 

30. Χρόνος  - τόπος παράδοσης προμηθευόμενων ειδών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προμηθευόμενα είδη στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 

που ορίζει η σύμβαση. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα κατωτέρω σημεία: 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής: Κουντουριώτη 1, Λαύριο 

Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας: Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Λαυρίου: Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κερατέας: Βασιλίσσης Σοφίας 39, Κερατέα 

 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (οδός Στράβωνος, Λαύριο) 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (οδός Στράβωνος & Ανωνύμων, Λαύριο) 

ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (οδός Ευεργέτη Κων/νου Α. Πρίφτη, Κερατέα) 

ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (Ελ. Βενιζέλου & Φωκ. Νέγρη, Λαύριο) 

Έδρα διοικητικών υπηρεσιών Νομικού Προσώπου (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα) 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (οδός Αθηνάς, αρ. 29, Λαύριο) 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερατέας,  Βασιλίσσης Σοφίας 38, Κερατέα 

 

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου (Άνω Όρια, Λαύριο) 

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 
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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. 

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. 

 

31. Τόπος παράδοσης – παραλαβή ειδών 

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές του κάθε Φορέα, 

που συστάθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των 

ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 

– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 

του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 

αναδόχους. 

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

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους καθοριζόμενους από τα άρθρα της παρούσας χρόνους. 

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 την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
32. 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.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας, Δημητρίου 

Σωφρόνη, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο 

Αρ. Απόφ.:55/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης 

συμμετοχής του υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων - Περιουσίας, Δημητρίου Σωφρόνη, σε 

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

Η εταιρεία ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ διοργανώνει στην Αθήνα επίκαιρα σεμινάρια στις 29 Μαρτίου 

2018, με θέμα: «δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού, κατηγορίες – διαδικασίες επιβολής και 

είσπραξης, καλές πρακτικές και παραδείγματα» και στις 30 Μαρτίου 2018 με θέμα «το τέλος ακίνητης 

περιουσίας, παρουσίαση, ανάλυση, επίκαιρα θέματα, πρακτικές». 
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Τα σεμινάρια απευθύνονται σε υπαλλήλους των Τμημάτων Εσόδων, των Οικονομικών Υπηρεσιών 

των ΟΤΑ.  

Σκοπός του πρώτου σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία, τις κατηγορίες και τον τρόπο 

επιβολής δημοτικών τελών, καλές πρακτικές επιβολής & είσπραξης των τελών καθαριότητας και 

φωτισμού όπως ορίζονται από το νόμο με πρακτικά παραδείγματα. 

Σκοπός του δεύτερου σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί μέσω πρακτικών εφαρμογών ο νόμος 

2130/1993 (ΤΑΠ)  όπως ισχύει σήμερα, με έμφαση στο άρθρο 24 όπως ισχύει μετά και τον νόμο 

4483/2017. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 3490/08.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία αιτείται την 

έγκριση της συμμετοχής του υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων – Περιουσίας, Δημητρίου Σωφρόνη, 

στα ανωτέρω σεμινάρια. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή του ανέρχεται στο ποσό των 440,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) και  θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2018, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

- Τη θεματολογία των σεμιναρίων 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3490/08.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων - Περιουσίας της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημητρίου Σωφρόνη, στα σεμινάρια με θέμα: «δημοτικά τέλη καθαριότητας 

& φωτισμού, κατηγορίες – διαδικασίες επιβολής και είσπραξης, καλές πρακτικές και παραδείγματα» 

και  «το τέλος ακίνητης περιουσίας, παρουσίαση, ανάλυση, επίκαιρα θέματα, πρακτικές», τα οποία 

διοργανώνονται από την εταιρεία ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, στις 29 και 30 Μαρτίου 2018 αντίστοιχα, 

στην Αθήνα στις αίθουσες εκπαίδευσης MF GROUP (Πανεπιστημίου 58, Αθήνα). 

Β. Η δαπάνη, ποσού 440,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 

Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις 

αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για τος μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 

Μάρτιο 2018 

Αρ. Απόφ.:56/2018 

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 

πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις αποζημιώσεις υπερωριακής 

εργασίας του μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού για τος μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3484/08.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  
 Σύμφωνα με την  υπ΄ αρίθμ. 114/ 02-03-2018 Απόφαση Δημάρχου κατανεμήθηκε υπερωριακή 

εργασία στους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους της υπηρεσίας Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2018 ως εξής: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Ιανουαρίου 2018) 

7.201,84 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Ιανουαρίου 2018) 

1.166,04 €  

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Φεβρουαρίου 2018) 

6.596,80 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Φεβρουαρίου 2018) 

1.008,24 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ 15.972,92 € 

   

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3101/01.03.2018 απόφαση έγινε η συγκρότηση συνεργείου 

υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για το χρονικό 

διάστημα από 01.03.2018 έως 31.03.2018. 

Η δαπάνη για το ανωτέρω χρονικό διάστημα υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 9.200,00 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως:        

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Μαρτίου 2018) 

8.000,00 € 
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20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Μαρτίου 2018) 

1.200,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 9.200,00 € 

  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 όπως προβείτε στην έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως άνω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι  αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

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: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3484/08.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται κατωτέρω προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι 

αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθούν τα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Ιανουαρίου 2018) 

7.201,84 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Ιανουαρίου 2018) 

1.166,04 €  

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Φεβρουαρίου 2018) 

6.596,80 € 

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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20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Φεβρουαρίου 2018) 

1.008,24 €  

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Μαρτίου 2018) 

8.000,00 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Μηνός Μαρτίου 2018) 

1.200,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 25.172,92 € 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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