
Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  6/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση δαπάνης για εργασία του Δήμου.
Aριθ. απόφασης  37/2017                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 η του μήνα 
Απριλίου  2017   ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
3807/20-04-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Λαγδάρης Ευάγγελος  Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 
3.
4.
5.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος 
Καζάς Παναγιώτης 
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ. ως μέλος , 2) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. 

ως μέλος , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
    Ο  Πρόεδρος    κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και  εισηγούμενος το  1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των μελών της Ο.Ε. τις εργασίες που απαιτούνται για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών  του  Δήμου  και  σε  βάρος  των  Κ.Α.  του  σκέλους  εξόδων  του 
πρ/σμού οικον. έτους 2017    και          οι           οποίες συνολικά ανέρχονται  
στο   ποσό  των 24.800,00  ( είκοσι τεσσάρων   χιλιάδων    οκτακοσίων 
ευρώ  )  .
      Τα  μέλη της     Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση των  
απαιτούμενων      προμηθειών  και    εργασιών  για  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  , 
ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές  διατάξεις  του 
άρθρου  209  του  Ν.  3463/2006  ,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  267  παρ.2  του  Ν. 
3852/2010  καθώς  και  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/2016  o οποίος 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και ισχύει από 8/8/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ          
Α. Εγκρίνει και ψηφίζει  τις παρακάτω εργασίες σε βάρος του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. των 24.800,00  (είκοσι 
τεσσάρων   χιλιάδων    οκτακοσίων ευρώ  )  και εγκρίνει την κατανομή 



του  παραπάνω  ποσού  από  την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του  Δήμου  Πύδνας  - 
Κολινδρού  στους παρακάτω δικαιούχους:
1. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  24.800,00  €  (  είκοσι  τεσσάρων 

χιλιάδων οκτακοσίων  ευρώ ) στη Δένης Αθανάσιος & Σια Ε.Ε. για 
εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Δήμου Πύδνας Κολινδρού  και  σε βάρος 
των Κ.Α. 30.6262.08 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο   να   προχωρήσει 
στην ανάθεση .

  Β. Εξουσιοδοτεί τον  κ. Δήμαρχο για τη σύναψη και υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού  .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 37/2017.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
                  Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 24–04-2017

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  6/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  38/2017                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ανάθεση       εκτέλεσης   του   έργου  με τίτλο : « Μικρά τεχνικά έργα 
Τ.Κ. Καστανιάς ».

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 η του μήνα 
Απριλίου  2017   ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
3807/20-04-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Λαγδάρης Ευάγγελος  Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 



3.
4.
5.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος 
Καζάς Παναγιώτης 
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ. ως μέλος , 2) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. 

ως μέλος , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
          Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το 2ο   θέμα  ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 στον οποίο 
έχει  εγγραφεί πίστωση  στον Κ.Α. 30.7333.03  με τίτλο: «  Μικρά  τεχνικά 
έργα Τ.Κ. Καστανιάς   ». 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  ανέφερε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
εργασίες διαμόρφωσης του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου του κτιρίου 
του οστεοφυλακίου Καστανιάς  . 
    Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

• Σκυροδέτηση πλάκας στο εσωτερικό δάπεδο του μισού κτιρίου το οποίο 
είναι σε χαμηλότερη στάθμη από το άλλο μισό.

• Διάνοιξη δύο ανοιγμάτων στον νότιο τοίχο του κτιρίου για τοποθέτηση 
παραθύρων.

• Σκυροδέτηση  με  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  πλάκας  περιμετρικά  του 
κτιρίου.

• Αποξήλωση της στέγης του οστεοφυλακίου και ανύψωση κατά 0,60μ 
των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων.

• Σοβάτισμα της ανύψωσης της τοιχοποιίας
• Εφαρμογή τσιμεντοκονίας στο δάπεδο.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Εργασιών

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑ
ΝΗ

1
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 
πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 
1,50 m2 και έως 2,00 m2

tem 2 67 134

2 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης 
στέγης μετά των κεραμιδιών της tem 1 1500 1500

3

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

m3 6 90 540

4 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών m2 3,28 22,5 73,8
5 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Kgr 150 1,01 151,5

6
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων

m 24,1 19,7 474,77



7
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1 πλίνθου 
(μπατικοί τοίχοι)

m2 10 33,5 335

8 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 
τσιμεντοκονίαμα m2 15 14 210

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm m2 32 18 576

Σύνολο Εργασιών 3.995,
07

ΦΠΑ 24% 958,82

Συνολική Δαπάνη 4.953,
89

  Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 3.995,07 και 958,82 € για τον Φ.Π.Α. 24%  ,  
ήτοι σύνολο 4.953,89 € .

        Για την εν λόγω δαπάνη εκδόθηκε και η αριθ.  235/2017 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης .

         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη απόφασης και να 
καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας .

       Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αφού  έλαβαν  γνώση  της  εισήγησης  ,  
ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 & 
και  του  Π.Δ.  171/87   άρθρο  15  όπως  τροποποιήθηκαν  και  συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα με το Π.Δ. 23/93 , Ν. 2229/94 και Ν.2372/96 ,  τις διατάξεις του Ν. 
3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του 
Ν. 4412/2016  ,άρθρο  377  περ. 67 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
1. Την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  :  «  Μικρά   τεχνικά    έργα   Τ.Κ. 
Καστανιάς   » ως έχει η εισήγηση της παρούσας απόφασης.
2. Αναθέτει  την  εκτέλεση  του  εν  λόγω  έργου  στον     Εργολήπτη 
Ελευθεροχωρινό Ηλία  ( Α.Μ  4873)  με έδρα τον Κολινδρό   αντί του ποσού 
των  3.995,07  €  πλέον  Φ.Π.Α.  24% ήτοι  σύνολο  4.953,89 € ως  έχει  η 
περιγραφή της εισήγησης της παρούσας απόφασης.
3. Εξουσιοδοτεί  τον  κ.  Δήμαρχο  Λαγδάρη  Ευάγγελο  για  τη  σύναψη  και 
υπογραφή  του  σχετικού    συμφωνητικού     με     τον   Εργολήπτη 
Ελευθεροχωρινό Ηλία   ( Α.Μ. 4873)   με έδρα τον Κολινδρό   .
1. Ψηφίζει  και  τη  σχετική πίστωση ποσού  4.953,89 € σε βάρος του Κ.Α. 
30.7333.03  του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 και θα καλυφθεί από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ/2017  .

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 38/2017
           Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
                   Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Β. Λαγδάρης      Αιγίνιο 24– 04 – 2017        



A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  6/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Ανάθεση       εκτέλεσης   του   έργου  με τίτλο : « Μικρά τεχνικά έργα 
Τ.Κ. Μεθώνης ».
Aριθ. απόφασης  39/2017                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     
Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 η του μήνα 

Απριλίου  2017   ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
3807/20-04-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Λαγδάρης Ευάγγελος  Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 
3.
4.
5.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος 
Καζάς Παναγιώτης 
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ. ως μέλος , 2) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. 

ως μέλος , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
          Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το 3ο   θέμα  ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 στον οποίο 
έχει  εγγραφεί πίστωση  στον Κ.Α. 30.7333.09  με τίτλο: «  Μικρά  τεχνικά 
έργα Τ.Κ. Μεθώνης   ». 



   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  ανέφερε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
εργασίες τσιμεντόστρωσης εντός του κοινόχρηστου χώρου στη Τ.Κ. Μεθώνης 
για τη δημιουργία χώρου εκδηλώσεων και την αισθητική αναβάθμιση του . 
   Συγκεκριμένα , πρόκειται να γίνουν γενικές εκσκαφές , εργασίες διάστρωσης 
οπλισμένου  σκυροδέματος  κατηγορίας  C20/25  συμπεριλαμβανομένου  της 
χρήσης ξυλοτύπων , τοποθέτησης δομικού πλέγματος Β500c και διάστρωση 
εξυγιαντικής  στρώσης  για  τη  δημιουργία  σταθερής  βάσης  της 
τσιμεντόστρωσης .
  Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 3.903,52 € , εκ των οποίων 
3.148,00 €   για εργασίες και 755,52 €  για Φ.Π.Α. 24% .
 Το παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/2017  του Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού συνολικά με το ποσό των 3.903,52 € που έχει εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό έτους 2017 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 171/87 .

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Έργου
Αριθ. 
Τιμολ.

 Σύντομη περιγραφή 
αντικειμένου Μονάδα ποσότητα

Τιμή 
Μονάδας 

(€)

Μερική 
δαπάνη 

(€)

1
Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες 
-ημιβραχώδες 

m3 50,00 3,80 190,00

4 Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου m3 12,00 25,70 308,40

2

Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού 
Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25

m3 23,00 95,00 2.185,00 

3

Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος
Δομικά πλέγματα B500C 
(S500s)

kgr 460,00 1,01 464,60 

ΣΥΝΟΛΟ 3.148,00€
ΦΠΑ 24% 755,52€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.903,52€

  Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 3.148,00 και 755,52 € για τον  
Φ.Π.Α. 24%  , ήτοι σύνολο 3.903,52 € .

        Για την εν λόγω δαπάνη εκδόθηκε και η αριθ.  236/2017 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης .

         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη απόφασης και να 
καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας .

       Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αφού  έλαβαν  γνώση  της  εισήγησης  ,  
ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 & 
και  του  Π.Δ.  171/87   άρθρο  15  όπως  τροποποιήθηκαν  και  συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα με το Π.Δ. 23/93 , Ν. 2229/94 και Ν.2372/96 ,  τις διατάξεις του Ν. 



3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του 
Ν. 4412/2016  ,άρθρο  377  περ. 67 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
1. Την εκτέλεση του έργου με τίτλο :  « Μικρά  τεχνικά έργα Τ.Κ. Μεθώνης 

» ως έχει η εισήγηση της παρούσας απόφασης.
2. Αναθέτει την εκτέλεση του εν λόγω έργου στον    Εργολήπτη   Μηντζιαρίδη 

Μάνο   ( ΜΕΕΠ 22333)  με έδρα την Κατερίνη   αντί του ποσού των 3.148,00 
€  πλέον  Φ.Π.Α.  24% ήτοι  σύνολο  3.903,52 € ως  έχει  η  περιγραφή  της 
εισήγησης της παρούσας απόφασης.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Λαγδάρη Ευάγγελο για τη σύναψη και υπογραφή 
του  σχετικού  συμφωνητικού  με  τον   Εργολήπτη    Μηντζιαρίδη  Μάνο 
( ΜΕΕΠ 22333)   με έδρα την Κατερίνη   .
4. Ψηφίζει  και  τη  σχετική  πίστωση ποσού  3.903,52 € σε  βάρος  του Κ.Α. 
30.7333.09  του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 και θα καλυφθεί από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ/2017  .

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 39/2017
           Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
                   Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Β. Λαγδάρης      Αιγίνιο 24– 04 – 2017        

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  6/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  40/2017                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Καθορισμός  όρων  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  ανοιχτού 
μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την   προμήθεια  με  τίτλο  :  « 
Πιστοποίηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  – 
συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού »  .
      



Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 η του μήνα 
Απριλίου  2017   ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
3807/20-04-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Λαγδάρης Ευάγγελος  Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 
3.
4.
5.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος 
Καζάς Παναγιώτης 
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ. ως μέλος , 2) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. 

ως μέλος , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .         
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος  το  4ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών τις Ο.Ε. 
1. Την αριθ. 67/2017 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία :

 Α)  καθορίζει  τον  τρόπο  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο  :  « 
Πιστοποίηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  – 
συντηρήσεις  και  προμήθεια  εξοπλισμού  » προϋπολογισμού 
253.417,56 € με Φ.Π.Α. 

 Β) η κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας και η ψήφιση της 
πίστωσης θα γίνε με  απόφαση της Ο.Ε. .

Γ) Εγκρίνει την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εν λόγω προμήθεια 
ως ακολούθως : 
ΕΤΟΣ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ 
2017 35.7332.02 200.000,00
2018 35.7332.02   53.417,56

    Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3886/2010 , του 
ν.3463/2006 , του ν.3685/2010 , του ν.3438/2006 ,  του ν.4412/2016  , 
του  ν.  3054/2002  ,  την  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  ,  την  αριθ.  πρωτ. 
Π1/542/4-3-2014 εγκύκλιο με θέμα  « Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (   ΕΣΗΔΗΣ  )  »  ,  την  αριθ. 



11543/εγκ.3/26-3-2013 εγκύκλιο   του ΥΠ.ΕΣ.  ,  του ν.  4411/2013 ,  του 
ν.4155/2013 , του ν.4013/2011 και το Π.Δ. 80/2016 .

2.  Το γεγονός ότι έχει   προβλεφθεί σχετική πίστωση  στον προϋπολογισμό 
έτους 2017 του Δήμου , έχει αναληφθεί πολυετής υποχρέωση με την αριθ. 
67/2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  και  έχει  συναχθεί  η  αριθ.  237/2017 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης .

     Στη  συνέχεια  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής    Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά .

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και 
τις σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

1) Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια  με 
τίτλο : « Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού – 
συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού »  ως εξής :

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Πύδνας-Κολινδρού
Ταχυδρομική διεύθυνση Κ. Καραμανλή 38
Πόλη Αιγίνιο
Ταχυδρομικός Κωδικός 60300
Τηλέφωνο 2353 350100
Φαξ 2353 022990
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο aiginio@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Ιορδάνης Ζυγομαλάς
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pydnaskolindrou.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» 
κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και 
ανήκει στην υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα «Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 
ΟΤΑ)».
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www  .  pydnaskolindrou  .  gr   και μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr 

http://www.pydnaskolindrou.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα 
διεύθυνση

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 
4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα: 
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», που εκδόθηκε στις 
09 /09 /2016 με Α.Π. 4370 και Κωδικό Πρόσκλησης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 1-
2016» από το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.
Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 
113.7/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της  
σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και 
εξοπλισμού παιδικών χαρών για τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού. Στον εν λόγω 
εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση δαπέδων 
και περιφράξεων. 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες και εργασίες που τις 
συνοδεύουν, οι οποίες αφορούν την πλήρη εγκατάσταση οργάνων παιδικών 
χαρών και λοιπού εξοπλισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη 
συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση δεκατριών (13) παιδικών χαρών του 
Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.

Επίσης προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών εξοπλισμού 
για τον υφιστάμενο εξοπλισμό και οργάνων των παιδικών χαρών. 

Τέλος θα εκπονηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των οργάνων, 
αλλά και του περιβάλλοντος χώρου, ώστε έπειτα της αποπεράτωσης του 
συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης να ολοκληρωθεί και η 
πιστοποίηση των παιδικών χαρών όπως ορίζεται στην ισχύουσα σχετική 
νομοθεσία.

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση 
των προβλεπόμενων εκ της μελέτης 10/2016 του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, 
σε πλήρη λειτουργία.

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
αποκατάσταση τυχόν βλαβών  που  δημιουργηθούν κατά  τη  διάρκεια 
εκτέλεσης  των  εργασιών  του. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο 
του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 
δημοπρατούμενης σύμβασης.



Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) 
και  συμπληρωματικού  CPV 50870000-4  (Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης 
εξοπλισμού παιδικής χαράς).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπο προμήθεια οργάνων και 
εξοπλισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 253.417,56 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 204.369,00 € 
ΦΠΑ : 49.048,56 €).

Στην παρούσα σύμβαση δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.

Στην παρούσα σύμβαση δεν υφίσταται δικαίωμα παράτασης με αύξηση 
φυσικού – οικονομικού αντικειμένου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ειδικοί όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό δίδεται στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

1.4 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 ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του αρ. 22 του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 
επιχειρήσεων άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές 
διατάξεις» στο οποίο περιλαμβάνονται τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 
4412/2016
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας  
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες  
διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής  
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των  
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων  
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ  
του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ  



του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν  
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό  
Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και  
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες  
διατάξεις”,του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του 
Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις”
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την  
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων  
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης  
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου  
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το  
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός 
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και  
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε  
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού  
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,  
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),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.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/05/2017 
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 
05/06/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στο τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: 
Η προκήρυξη (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).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.pydnaskolindrou.gr.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο

1.7 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.

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•       η παρούσα Διακήρυξη με την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές, 

την  Μελέτη  με  αρ.  10/2016  που  εκπονήθηκε,  καθώς  και  η  ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

•       οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας,  ιδίως  σχετικά  με  τις  προδιαγραφές  και  τα  σχετικά 
δικαιολογητικά

•       το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η 
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) ευρώ, εκτός αν ο 
ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο 
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 

http://www.promitheus.gov.gr/


μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν 
από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν 
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 
παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης στο σύνολό τους, 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.
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).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή 
τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 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.



2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε 
(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 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.),
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.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 
των τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα επτά (4.087,00) ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της 
παρούσας, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και  
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, καθώς και για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο αποκλεισμού ορίζεται στην παρούσα, ή δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 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:
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους : 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 



β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.



2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 



αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
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 
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
2.2.3.5. 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.
2.2.3.6. 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.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της  
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή  
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι  
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή  
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να  
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του  
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων  
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που  
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή  
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης  
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα  
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα  
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή  
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών  
Αμυντικού Υλικού.



2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι 
διαθέτουν:
Ο κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(αθροιστικά) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο φορές ο συνολικός 
προϋπολογισμός του αντικειμένου της προμήθειας που περιλαμβάνεται στην 
προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου (χωρίς ΦΠΑ).

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ' 
ελάχιστον:
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών , να έχουν εκτελέσει 
τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, που 
να υπερκαλύπτουν η κάθε μία το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του 
διαγωνισμού (χωρίς ΦΠΑ) 
β) να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να 
ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. 
Προκειμένου να το αποδείξει, πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά της επιχείρησής του:

• ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της εταιρίας του
• επιχειρηματική δομή
• τομείς δραστηριότητας
• προϊόντα, κ.λπ.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οφείλουν να συμμορφώνονται με:
το πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην 
προμήθεια ειδών παρόμοιων με τα υπό προμήθεια είδη, ή ισοδύναμο.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 
με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον 
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και 



αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση 
της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων 
φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 
της παρούσης, 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), 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 ).

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 
2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και 
ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 
2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/


βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των 
μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . 
[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 
του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της 



εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον 
έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην 
οποία έχει την έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση 
περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων 
που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους 
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. 
Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης 
μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη 
δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016.
B. 1. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 



βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο 
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.2. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα 
οικονομικών καταστάσεων τους τα οποία αντιστοιχούν και δικαιολογούν στην 
κάθε περίπτωση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχουν 
τεθεί στο άρθρο 2.2.5 της παρούσας. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο 
λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Τα δικαιολογητικά θα είναι σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 
Α' του ν. 4412/2016.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά τα οποία 
αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας που έχουν τεθεί στο άρθρο 2.2.6 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.
Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης 
ποιότητας.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII 



του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 
έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή 
η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό 
πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η 
δέσμευση αυτή θα μπορούσε να προκύψει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία 
εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α - Τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού
Κ1 Η ποιότητά τους, η τεχνική αξία και η 

αποδοτικότητά με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης

45%

Κ2 Τα λειτουργικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά του υλικού 25%

Κ3 Συνολική αντίληψη αντικειμένου, 
απαιτήσεων και σκοπιμότητας του 
Έργου

20%

Κ4 Συμφωνία της προσφερόμενης λύσης 
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 
προδιαγραφές του διαγωνισμού.

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 



100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς 
στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται 
οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 
προσφοράς. Η βαθμολόγηση θα είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και θα 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από την βαθμολογία, και την λεκτική 
διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο 
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική 
βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον 
παρακάτω τύπο : 
U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την 
βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), 
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ =
Προσφερθείσα τιμή

Τελική βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
Μελέτη με αρ. 10/2016 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας 
ανά είδος /τμήμα. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 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.



2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της 
Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής 
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα 
ακόλουθα: 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 
της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους 
προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 



συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική  
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 
οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη  
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να  
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω 
(υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου 
.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η 
όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως 
άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται 
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά» 

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, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης,



β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 
“Τεχνικές Προδιαγραφές” της Μελέτης με αρ 10/2016, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 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. Αυτά 
περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική 
καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 
η τεχνική προσφορά.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην 
παρούσα, κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης με αρ. 10/2016, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης: 
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού 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 παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω 
τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή 
σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης με αρ. 10/2016, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από 
τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας 
διακήρυξης.



2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη 
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
παρούσας, 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.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 
που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 
2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) 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 σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και 
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 
του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 



κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) 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.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών 
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 
στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 05/06/2017 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:00 π.μ.

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική 
Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων 
που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων 
της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
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.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών 
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και 
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα 
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.



γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 
των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την 
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο 
της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια 
συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η 
ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Αν οι ισοδύναμες 
προσφορές έχουν την ίδια τιμή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 
απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά  

κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 
σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα τριών (13) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 
αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 



ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει 
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 
άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας, 
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 ή δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, 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 είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη 
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και 
ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 



μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
2.2.9.2..
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της ειδικής 
φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε 
μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε 
μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται 
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.



Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται 
ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις 
του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.

3.5 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. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 
Για την υπογραφή της σύμβασης 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 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 στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία 
της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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. 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό 
που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 
προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να 
χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας 
(τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο 
σύνολό τους 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. 



4.2 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. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 
την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. 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.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή 
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 
από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και 
με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα 
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 



4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου οργάνου 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. 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 2.2.3.1 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.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10 % της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία 
θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου 
είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% 
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με 
τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα 
παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό 
διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα 
παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 



δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στους προσφέροντες να επιλέξουν με σχετική 
δήλωση στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς τον τρόπο (από τους 2 
παραπάνω) που επιθυμούν να γίνει η πληρωμή. Στην περίπτωση που δεν 
επιλεγεί από τον ανάδοχο, προκρίνεται αυτόματα ο (α) τρόπος.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από 
τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι 
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.



Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο 
κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του 
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του 
συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει 
το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη 
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) μηνών, 
όπως προβλέπει  η παρούσα. Τα υλικά θα πρέπει  να είναι πλήρως εγκατεστημένα, 
όπως ορίζεται στην Μελέτη με αρ. 10/2016, έτοιμα για χρήση και σε κατάσταση που 
ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί.



Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 
206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο 
και  η  παράταση  χορηγείται  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016.
6.1.2.  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.
6.1.3. 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.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω νόμου και την σύμβαση που θα υπογραφεί. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών 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 (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) 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.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.



6.2.2. 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.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται εγγυημένη λειτουργία των υπό 
προμήθεια υλικών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 40/2017.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης          Αιγίνιο 24– 04 – 2017        



Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 6/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  41/2017                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Υποβολή έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση εσόδων & 
εξόδων του  α’ τριμήνου 2017.
     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 η του μήνα 
Απριλίου  2017   ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
3807/20-04-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Λαγδάρης Ευάγγελος  Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 
3.
4.
5.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος 
Καζάς Παναγιώτης 
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ. ως μέλος , 2) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. 

ως μέλος , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 , σύμφωνα με το 
οποίο  στις  αρμοδιότητες  της  Οικονομικής  Επιτροπής  είναι  να  ελέγχει  την 
υλοποίηση του προϋπολογισμού και να υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο , στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και 
εξόδων  του  Δήμου  .  Η  έκθεση  αυτή  δημοσιεύεται  υποχρεωτικά  στην 



ιστοσελίδα του Δήμου και καταγράφονται τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας 
.

Ο  Πρόεδρος   ανέφερε  ότι  γενικά  τα  έσοδα  του  α’   τριμήνου  2017 
κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με τη στοχοθεσία που τέθηκε . 
Υπάρχει απόκλιση στα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος για την 
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εξαντλήθηκε σχεδόν στο σύνολο 
της το έτος 2016 ( έμεινε ένα μικρό υπόλοιπο περίπου 200.000,00 € για το 
έτος  2017) ενώ στον προϋπολογισμό του έτους 2017 προϋπολογίσθηκε στο 
σύνολο της . Επίσης και οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων για το έτος 
2017  θα  συνεχίσουν  να  γίνονται  από το  Δήμο  Κατερίνης  συνεπώς  και  τα 
έσοδα που προβλέφθηκαν για τα επιδόματα αυτά δεν θα υπάρχουν το έτος 
2017 .   Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ για το έτος 2017 δεν έχει εισπράξει ακόμα ο 
Δήμος    και συνεπώς   υπάρχει απόκλιση και στα έσοδα από επιχορηγήσεις . 
Τα ίδια έσοδα κινήθηκαν εντός των στόχων που είχαν τεθεί .  Η οικονομική 
υπηρεσία του Δήμου θα προχωρήσει  τροποποίηση της  στοχοθεσίας  για  το 
έτος 2017 εντός του β’ τριμήνου .
     Η  κατάσταση εσόδων και εξόδων για το α’ τρίμηνο του 2017 έχει ως 

εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ

Α 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ
ΝΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

00.0111
Μισθώματα από αστικά 

ακίνητα 60.819,56 10.118,80 10.118,80

00.0112
Μισθώματα βοσκήσιμων 

εκτάσεων 0,00 0,00 0,00
00.0113 Μισθώματα 

καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων 

31.452,58 26.678,88 26.678,88

00.0118
Μισθώματα 

ιχθυοτροφείων 6.103,51 6.103,51 6.103,51

00.0122.01
Τέλη και δικαιώματα από 

εμποροπανήγυρη 0,00 0,00 0,00

00.0122.02
Τέλη και δικαιώματα από 

λαϊκές αγορές 2.054,00 2.054,00 2.054,00
00.0125 Δικαίωμα βοσκής 0,00 0,00 0,00

00.0129.01
Έσοδα από χρήση 

αιγιαλού 0,00 0,00 0,00



00.0129.02

Έσοδα από χρήση του 
κέντρου πολλαπλών 
χρήσεων στην Τα.Κ. 

Μεθώνης 50,00 50,00 50,00

00.0211
Τόκοι χρηματικών 

καταθέσεων 0,00 0,00 0,00

00.0213
Έσοδα από λοιπές 

κινητές αξίες 0,00 0,00 0,00

00.0311
Τέλος καθαριότητας και 

φωτισμού 213.475,55 213.475,55 213.475,55

00.0321

Δικαίωμα σύνδεσης και 
επανασύνδεσης στο 

δίκτυο 0,00 0,00 0,00
00.0322 Τέλος ύδρευσης 0,00 0,00 0,00

00.0331
Δικαίωμα χρήσης 

αρδευτικού δικτύου 60,00 60,00 60,00

00.0341
Δικαίωμα σύνδεσης με 
το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 0,00 0,00

00.0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 0,00 0,00 0,00

00.0343
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας 

αποχέτευσης 0,00 0,00 0,00
00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 1.200,00 1.200,00 1.200,00

00.0441
Τέλος ακίνητης 

περιουσίας 0,00 0,00 0,00

00.0452

Τέλος επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων 
διασκέδασης , 

εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων 0,00 0,00 0,00

00.0461 Τέλος χρήσης Κ.Χ 6.680,63 918,43 918,43
00.0462 Τέλος διαφήμισης 0,00 0,00 0,00
00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών 402,70 402,70 402,70

00.0471.01
Λοιπά δυνητικά τέλη 

ΤΑΠ κλπ 8.847,60 8.847,60 8.847,60
00.512 Φόρος ζύθου 0,00 0,00 0,00
00.514 Λοιποί φόροι 12.281,26 12.281,26 12.281,26

00.0521

Εισφορά σε χρήμα λόγω 
ένταξης ή επέκτασης 

πολεοδομικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00

00.0522
Μετατροπή σε χρήμα της 

εισφοράς σε γης 0,00 0,00 0,00

00.0611
ΚΑΠ για κάλυψη γενικών 

αναγκών 484.898,10 484.898,10 484.898,10
00.0614 ΚΑΠ για κάλυψη 42.240,00 42.240,00 42.240,00



αναγκών σχολείων

00.0619
ΚΑΠ για λοιπούς 

σκοπούς 0,00 0,00 0,00

00.0713

Παράβολα για έκδοση 
αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας 
καταστημάτων 
υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 525,00 525,00 525,00

00.0715

Τέλος διαφήμισης της 
κατηγορίας Δ’ του 

άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 0,00 0,00 0,00

00.0718

Λοιπά τακτικά έσοδα που 
δεν εντάσσονται στις 

ανωτέρω τάξεις 205,00 205,00 205,00

00.1115
Προσκύρωση δημοτικών 

εκτάσεων 0,00 0,00 0,00

00.1211.01

Επιχορήγηση από το Υπ. 
Αγρ. Ανάπτυξης για 

πληρωμή ανειλημμένων 
υποχρεώσεων 3.487,12 3.487,12 3487,12

00.1211.11

Επιχορήγηση από τον 
ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα 
κοινωφελούς εργασίας 0,00 0,00 0,00

00.1215

Επιχορηγήσεις για 
εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 19.715,22 19.715,22 19.715,22

00.1219.01 Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00

00.1214.03 Εκλογική αποζημίωση 0,00 0,00 0,00

00.1311

Κεντρικοί αυτοτελείς 
πόροι από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων 

( ΣΑΤΑ ) 0,00 0,00 0,00

00.1312
Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00

00.1313
Επιχορήγηση για δράσεις 

πυροπροστασίας 0,00 0,00 0,00

00.1321.02

Επιχορήγηση για το έργο 
: Αναβάθμιση – ανάδειξη 

βήματος Αποστόλου 
Παύλου στο Τ.Δ. 

Μεθώνης 0,00 0,00 0,00
00.1321.04 Επιχορήγηση για τη 0,00 0,00 0,00



δημιουργία τουριστικού 
περιπτέρου Μακρυγιάλου

00.1322.01

Επιχορήγηση από το ΥΠ. 
ΕΣ για πρόληψη για 

αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών από 

θεομηνίες  0,00 0,00 0,00

00.1323.01

Κατασκευή κέντρου 
τουριστικής 

πληροφόρησης στην 
περιοχή του επισκοπικού 

συγκροτήματος 
Λουλουδιών Κίτρους . 0,00 0,00 0,00

00.1323.02

Επιχορήγηση για το έργο 
: « Ασφαλτόστρωση 
αγροτικής οδού στη 
θέση Αμπελότοπος 

Αιγινίου » 0,00 0,00 0,00

00.1323.03

Επιχορήγηση για το έργο 
: « Στεγανοποίηση 
λιμνοδεξαμενής στη 
θέση Ξυλαμίδι Δ.Δ. 

Ρυακίων » 0,00 0,00 0,00

00.1326.01

Έσοδα από 
προγραμματική σύμβαση 
για το έργο :  Κατασκευή 

ΣΜΑ Βόρειας Πιερίας 0,00 0,00 0,00

00.1328.02
Αποχέτευση 
Μακρυγιάλου 0,00 0,00 0,00

00.1328.03
Αποχέτευση Π. 

Ελευθεροχωρίου 0,00 0,00 0,00

00.1328.04
Αποχέτευση Μεθώνης & 

Ν. Αγαθούπολης 0,00 0,00 0,00
00.1411 Προϊόν δωρεών 0,00 0,00 0,00

00.1511
Προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής 30.568,31 30.296,35 30.296,35
00.1512 Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 16.138,05 16.138,05 16.138,05

00.1519
Λοιπά πρόστιμα και 
χρηματικές ποινές 820,38 820,38 820,38

00.1522

Παράβολα 
υποβαλλόμενα για τη 

χορήγηση 
διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής 
χρεών 0,00 0,00 0,00

00.1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα 
που δεν εντάσσονται 

0,00 0,00 0,00



στις ανωτέρω τάξεις 
00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00

00.2111

Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 5.914,00 5.914,00 5.914,00

00.2112
Τακτικά έσοδα από τέλη 
και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 0,00 0,00

00.2113
Τακτικά έσοδα από τέλη 
και δικαιώματα άρδευσης 18.529,20 7.645,25 7.645,25

00.2114

Τακτικά έσοδα από τέλη 
και δικαιώματα 
αποχέτευσης 0,00 0,00 0,00

00.2115 Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ 0,00 0,00 0,00

00.2117

Τακτικά έσοδα από 
εισφορά λόγω ένταξης ή 
επέκτασης πολεοδομικών 

σχεδίων . 0,00 0,00 0,00

00.2118

Τακτικά έσοδα επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών 331,09 331,09 331,09

00.2119.02

Λοιπά έσοδα από τέλη 
χρήσης πεζοδρομίων 

Κ.Χ. κλπ 751,27 451,27 451,27
00.2211 Έκτακτα γενικά έξοδα 11.500,00 280,00 280,00

00.3212
Τέλη και δικαιώματα 

ύδρευσης 1.420,917,25 89.857,23 89.857,23

00.3213
Τέλη και δικαιώματα 

άρδευσης 264.085,71 39.222,09 39.222,09

00.3214
Τέλη και δικαιώματα 

αποχέτευσης 134.407,13 16.951,50 16.951,50

00.3215
Τέλος ακίνητης 

περιουσίας 36.677,03 208,05 208,05

00.3217

Εισφορά λόγω ένταξης ή 
επέκτασης πολεοδομικών 

σχεδίων 18.437,50 116,53 116,53

00.3218

Τακτικά έσοδα επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών 197.429,31 2.870,95 2.870,95

00.3219
Λοιπά έσοδα διακίωμα 
βοσκής ενοίκια κλπ 860.787,15 65.966,34 65.966,34

00.3221
Έκτακτα γενικά έξοδα 
παραβάσεις κοκ κλπ 142.202,50 32,43 32,43

00.4111

Εισφορά υπέρ του 
Δημοσίου στις αποδοχές 

και τα έξοδα 
παράστασης 5.340,44 5.340,44 5.340,44

00.4112 Εξαγορά συντάξιμης 1.157,58 1.157,58 1.157,58



υπηρεσίας 

00.4121
Φόρος μισθωτών 

υπηρεσιών 18.994,69 18.994,69 18.994,69

00.4122

Φόρος και χαρτόσημο 
Δημάρχων , 

Αντιδημάρχων κλπ 209,42 209,42 209,42

00.4123

Φόρος προμηθευτών 
εργολάβων ελ. 

Επαγγελματιών κλπ 9.013,62 9.013,62 9.013,62

00.4124
Λοιπές κρατήσεις υπέρ 

Δημοσίου 111,32 111,32 111,32

00.4131

Εισφορά σε 
ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και ταμεία 120.078,25 120.078,25 120,078,25

00.4141

Κρατήσεις στις αποδοχές 
για την εξόφληση 

δανείων του ΤΠ&Δ. 6.808,14 6.808,14 6.808,14
00.4142 Λοιπές κρατήσεις 0,00 0,00 0,00

00.4212
Επιστροφή πάγιας 

προκαταβολής 0,00 0,00 0,00

00.4219
Επιστροφή εν γένει 

χρημάτων 697,26 697,26 697,26

00.5111
Χρηματικό υπόλοιπο από 

τακτικά έσοδα 57.789,72 57.789,72 57.789,72

00.5121
Χρηματικό υπόλοιπο από 

έκτακτα έσοδα 95.678,94 95.678,94 95.678,94

00.5124

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ( ΕΣΠΑ & 

Εθνικό Π.Δ.Ε. ) 35.002,67 35.002,67 35.002,67

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.404.882,99
1.461.251,9

6 1.461.251,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ ΕΝΤΕΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ

00.6031

Τακτικές 
αποδοχές 

υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων 9.672,00 9.672,00 9.672,00

00.6053

Εργοδοτικές 
εισφορές 

υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων 1.222,98 1.222,98 1.222,98

00.6056.02

Ετήσια εισφορά 
στο ΤΑΔΚΥ 
( ΤΠΔΥ ) 7.800,00 7.800,00 7.800,00

00.6073
Δαπάνες 

επιμόρφωσης 0,00 0,00 0,00

00.6111

Αμοιβές νομικών 
και 

συμβολαιογράφ
ων 0,00 0,00 0,00

00.6117.02

Αμοιβή ορκωτού 
λογιστή για 

έλεγχο χρήσης 
2012 0,00 0,00 0,00

00.6117.05

Αμοιβή 
κτηνιάτρου ( για 

περίθαλψη 
αδέσποτων ζώων 

) . 0,00 0,00 0,00

00.6121
Αντιμισθία 
αιρετών 13.563,94 11.768,44 11.768,44

00.6122

Αποζημίωση και 
έξοδα κίνησης 

Δ.Σ. 0,00 0,00 0,00

00.6123
Έξοδα κίνησης 
προέδρων Τ.Κ. 9.600,00 9.600,00 9.600,00

00.6221
Ταχυδρομικά 

τέλη 0,00 0,00 0,00
00.6222 Τηλεφωνικά τέλη 8.673,57 8.673,57 8.673,57
00.6223 Κινητή 859,10 859,10 859,10



τηλεφωνία
00.6312 Λοιποί φόροι 31.835,13 31.835,13 31.835,13

00.6331
Λοιποί φόροι και 

τέλη 0,00 0,00 0,00

00.6421

Οδοιπορικά 
έξοδα και 

αποζημίωση 
μετακινούμενων 

αιρετών 1.115,80 674,00 674,00

00.6431

Έξοδα 
ενημέρωσης και 

προβολής 
δραστηριοτήτων 

του Δήμου 0,00 0,00 0,00

00.6433

Τιμητικές 
διακρίσεις , 

αναμνηστικά 
δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας 
φυσικών 

προσώπων και 
αντιπροσωπειών 0,00 0,00 0,00

00.6443

Δαπάνες 
δεξιώσεων 

τοπικών εορτών 
κλπ 300,00 0,00 0,00

00.6451
Συνδρομές σε 
εφημερίδες 0,00 0,00 0,00

00.6453
Λοιπές 

συνδρομές 0,00 0,00 0,00

00.6463
Έξοδα λοιπών 
δημοσιεύσεων 491,04 491,04 491,04

00.6492

Δικαστικά έξοδα 
και έξοδα 
εκτέλεσης 
δικαστικών 
αποφάσεων 10.529,84 10.529,84 10.529,84

00.6494

Έξοδα 
συμβολαιογράφ

ων και 
δικαστικών 
επιμελητών 0,00 0,00 0,00

00.6495
Λοιπές δαπάνες 
γενικής φύσεως 180,46 180,46 180,46

00.6511
Τόκοι δανείων 
εσωτερικού 5.518,36 5.518,36 5.518,36

00.6515 Αμοιβές και 860,23 860,23 860,23



προμήθειες 
τραπεζών

00.6516

Χρεωλύσια 
δανείων 

εσωτερικού 41.448,14 41.448,14 41.448,14

00.6711

Απόδοση στις 
σχολικές 
επιτροπές 42.176,64 42.176,64 42.176,64

00.6715.03
Επιχορήγηση στο 

νέο Ν.Π. 50.000,00 50.000,00 50.000,00

00.6731
Προαιρετικές 

εισφορές ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00

00.6738

Χρηματοδοτήσεις 
κοινωφελών 

επιχειρήσεων  0,00 0,00 0,00
00.6813 Λοιπές εγγυήσεις 0,00 0,00 0,00
00.8115 Διάφορα έξοδα 5.862,71 5.862,71 5.862,71

00.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων κλπ 3.377,12 3.377,12 3.377,12

00. 8211

Απόδοση 
εισφοράς υπέρ 
δημοσίου στις 
αμοιβές και τα 

έξοδα 
παράστασης 3.383,79 3.383,79 3.383,79

00. 8221

Απόδοση φόρων 
και μισθωτών 
υπηρεσιών 21.031,35 21.031,35 21.031,35

00. 8222

Απόδοση φόρων 
χαρτοσήμων 

Δημάρχων κλπ 314,13 314,13 314,13

00. 8223
Απόδοση φόρων 
προμηθευτών 27.174,67 27.174,67 27.174,67

00. 8224

Λοιπές αποδόσεις 
κρατήσεων υπέρ 

Δημοσίου 3.693,87 3.693,87 3.693,87

00. 8231

Εισφορά σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 140.855,24 140.855,24 140.855,24

00. 8241

Κρατήσεις στις 
αποδοχές για 

εξόφληση 
δανείων 6.903,84 6.903,84 6.903,84

00.8242 Λοιπές κρατήσεις 0,00 0,00 0,00

00. 8251
Πάγια 

προκαταβολή 4.000,00 4.000,00 4.000,00



00.8315 Διάφορα έξοδα 260,76 260,76 260,76

10 .6011

Τακτικές 
αποδοχές 
μόνιμων 

διοικητικών 
υπαλλήλων 77.518,25 77.518,25 77.518,25

10.6012

Αποζημιώσεις 
υπερωριακής 
απασχόλησης 
υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00

10. 6021

Τακτικές 
αποδοχές 

υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 6.974,19 6.974,19 6.974,19

10.6022

Αποζημιώσεις 
υπερωριακής 
απασχόλησης 
υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00

10. 6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 9.524,63 9.524,63 9.524,63

10. 6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 2.240,01 2.240,01 2.240,01

10. 6051.03
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΚΥ 1.176,00 1.176,00 1.176,00

10.6051.04

Εισφορά υπέρ 
σύνταξης 
δημοσίου 2.570,01 2.570,01 2.570,01

10. 6052

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού 
αορίστου χρόνου 1.842,98 1.842,98 1.842,98

10.6142.01

Μηχανογραφική 
επεξεργασία και 
παρακολούθηση 

συστήματος 
διπλογραφικού , 

έλεγχος 
οικονομικών 

καταστάσεων , 
αποτελεσμάτων 
ισολογισμού , 
αριθμοδεικτών 

και λοιπές 
λογιστικές 
εργασίες  0,00 0,00 0,00

10.6253 Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 

0,00 0,00 0,00



μέσων

10.6261.03

Συντήρηση 
δημοτικών 

καταστημάτων 0,00 0,00 0,00

10.6262

Συντήρηση 
λοιπών μόνιμων 
εγκαταστάσεων 3.386,00 3.386,00 3.386,00

10.6263

Συντήρηση και 
επισκευή 

μεταφορικών 
μέσων 29,76 29,76 29,76

10.6264.01

Συντήρηση και 
επισκευή 

φωτοτυπικού 
Δ.Ε. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

10.6264.02

Συντήρηση και 
επισκευή 

φωτοτυπικού 
Δ.Ε. Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

10.6265

Συντήρηση και 
επισκευή 

επίπλων και 
λοιπού 

εξοπλισμού 
σκευών και 

λοιπού 
εξοπλισμού 218,92 218,92 218,92

10.6266.01

Συντήρηση 
εφαρμογών 
λογισμικού 0,00 0,00 0,00

10.6276

Δαπάνες 
εκκένωσης 
βόθρων  0,00 0,00 0,00

10.6321

Τέλη 
κυκλοφορίας 
επιβατικών 

αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00

10.6422

Οδοιπορικά 
έξοδα και 

αποζημίωση 
μετακινούμενων 

υπαλλήλων 245,00 245,00 245,00

10.6461

Έξοδα 
δημοσίευσης 
οικονομικών 
καταστάσεων 0,00 0,00 0,00

10.6462 Δημοσίευση 0,00 0,00 0,00



προκηρύξεων 

10.6611
Προμήθεια 

βιβλίων 0,00 0,00 0,00

10.6612.01

Προμήθεια 
γραφικής ύλης 
Δ.Ε. Αιγινίου 1.571,62 0,00 0,00

10.6612.02

Προμήθεια 
γραφικής ύλης 
Δ.Ε. Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

10.6612.03

Προμήθεια 
γραφικής ύλης 
Δ.Ε. Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

10.6612.04

Προμήθεια 
γραφικής ύλης 
Δ.Ε. Πύδνας 0,00 0,00 0,00

10 .6613.01

Προμήθεια 
εντύπων και 

υλικών 
εκτύπωσης Δ.Ε. 

Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

10.6613.02

Προμήθεια 
εντύπων και 

υλικών 
εκτύπωσης Δ.Ε. 

Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

10.6613.03

Προμήθεια 
εντύπων και 

υλικών 
εκτύπωσης Δ.Ε. 

Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

10.6613.04

Προμήθεια 
εντύπων και 

υλικών 
εκτύπωσης Δ.Ε. 

Πύδνας 0,00 0,00 0,00

10.6615.01

Εκτυπώσεις , 
εκδόσεις , 

βιβλιοδετήσεις 
Δ.Ε. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

10.6615.02

Εκτυπώσεις , 
εκδόσεις , 

βιβλιοδετήσεις 
Δ.Ε. Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

10.6615.03

Εκτυπώσεις , 
εκδόσεις , 

βιβλιοδετήσεις 
Δ.Ε. Μεθώνης 0,00 0,00 0,00



10.6615.04

Εκτυπώσεις , 
εκδόσεις , 

βιβλιοδετήσεις 
Δ.Ε. Πύδνας 0,00 0,00 0,00

10.6632

Προμήθεια 
κτηνιατρικού 

υλικού 0,00 0,00 0,00

10.6634

Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 388,43 388,43 388,43

10. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 
επιβατικών 0,00 0,00 0,00

10. 6643

Προμήθεια 
πετρελαίου 
θέρμανσης 0,00 0,00 0,00

10.6652

Προμήθεια 
φωτογραφικού 

υλικού 419,99 419,99 419,99

10.6662

Υλικά 
συντήρησης και 

επισκευής 
λοιπών 

εγκαταστάσεων 2.418,00 2.418,00 2.418,00

10.6671

Ανταλλακτικά 
μεταφορικών 

μέσων 98,00 98,00 98,00

10.6672.01

Ανταλλακτικά 
λοιπών 

μηχανημάτων 
( φωτοτυπικό , 
φαξ κλπ ) Δ.Ε. 

Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

10.6673

Ανταλλακτικά 
επίπλων και 

λοιπού 
εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00

10.6691
Προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού 0,00 0,00 0,00

10.7131

Μηχανήματα και 
λοιπών 

εξοπλισμών 0,00 0,00 0,00
10.7133 Έπιπλα και σκεύη 3.182,05 3.182,05 3.182,05

10. 7134
Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές

0,00 0,00 0,00

10.8111 Αμοιβές και 0,00 0,00 0,00



έξοδα 
προσωπικού

10.8115 Διάφορα έξοδα 13.011,80 13.011,80 13.011,80

10.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων 1.686,14 1.686,14 1.686,14

10.8316

Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων 2.048,32 2.048,32 2.048,32

15. 6011

Τακτικές 
αποδοχές 

υπαλλήλων ΚΕΠ 28.291,50 28.291,50 28.291,50

15.6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 3.536,46 3.536,46 3.536,46

15.6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 842,82 842,82 842,82

15.6051.04

Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου 968,28 968,28 968,28

15.6232
Μισθώματα 

κτιρίων 750,00 750,00 750,00

15.6471

Έξοδα 
πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

0,00 0,00 0,00

15.6473.01

Συμμετοχή στην 
Πανελλήνια 
Συνάντηση 

Ανατολικορωμυλι
ωτών που 

διοργανώνει η 
Πανελλήνια 

Ομοσπονδία  

0,00 0,00 0,00

15.6473.03

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο 

χώρο της 
Εμποροπανήγυρ

ης Αιγινίου 

0,00 0,00 0,00

15.8115 Διάφορα έξοδα 2.250,00 2.250,00 2.250,00

20. 6011

Τακτικές 
αποδοχές 
μόνιμων 

υπαλλήλων 
υπηρεσίας 

καθαριότητας 49.325,75 49.325,75 49.325,75
20. 6041 Τακτικές 

αποδοχές 
30.116,00 21.282,00 21.282,00



εποχιακών 
υπαλλήλων

20. 6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 6.165,79 6.165,79 6.165,79

20. 6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 1.656,50 1.656,50 1.656,50

20.6051 .03
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΚΥ 306,84 306,84 306,84

20.6051.04

Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου 
μονίμων 

υπαλλήλων 1.669,89 1.669,89 1.669,89

20. 6054

Εργοδοτικές 
εισφορές 
εποχιακού 

προσωπικού 8.570,95 6.057,01 6.057,01
20.6061 Παροχές ένδυσης 0,00 0,00 0,00

20.6063
Λοιπές παροχές 

σε είδος 
0,00 0,00 0,00

20.6112.01

Παροχή 
υπηρεσίας για 
την εκπόνηση 
του δημοτικού 

σχεδίου 
διαχείρισης 

απορριμμάτων 
Δήμου Πύδνας 

Κολινδρού

0,00 0,00 0,00

20.6211

Αντίτιμο 
ηλεκτρικού 

ρεύματος Δήμου

0,00 0,00 0,00

20. 6253

Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 
μέσων απορ. 

Σάρωθρα

1.214,83 1.214,83 1.214,83

20.6261.01

Επείγουσες 
εργασίες για την 
αποπεράτωση 

του ΣΜΑ Βόρειας 
Πιερίας 

0,00 0,00 0,00

20.6262

Συντηρήσεις και 
επισκευές λοιπών 

μον. 
Εγκαταστάσεων 

ΦΟΠ 0,00 0,00 0,00



20. 6263

Επισκευή 
απορριμματοφόρ

ων κλπ

0,00 0,00 0,00

20.6273.01

Ηλεκτροφωτισμό
ς ΣΜΑ Βόρειας 

Πιερίας

0,00 0,00 0,00

20.6277

Δαπάνες 
συλλογής και 
μεταφοράς 
στερεών 

αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων 

υλικών μέσω 
δημοσίων 

συμβάσεων 

0,00 0,00 0,00

20.6322

Τέλη 
κυκλοφορίας 

απορριμματοφόρ
ων  0,00 0,00 0,00

20. 6323

Λοιπά τέλη 
κυκλοφορίας 
( σάρωθρα )

0,00 0,00 0,00

20.6462
Δημοσίευση 

προκηρύξεων
0,00 0,00 0,00

20. 6635

Προμήθεια 
λοιπών ειδών 
υγιεινής και 

καθαριότητας 
( σακούλες ) 1.825,28 1.825,28 1.825,28

20. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών

0,00 0,00 0,00

20.6662.01

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού για τη 
Δ.Ε. Αιγινίου  

0,00 0,00 0,00

20.6662.02

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού για τη 

Δ.Ε. Κολινδρού 

0,00 0,00 0,00

20.6662.03

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού για τη 

Δ.Ε. Μεθώνης  

0,00 0,00 0,00

20.6662.04 Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού για τη 

0,00 0,00 0,00



Δ.Ε. Πύδνας   

20.6662.05

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις 
ανάγκες του 

Δήμου 

0,00 0,00 0,00

20.6671

Ανταλλακτικά 
απορριμματοφόρ

ων κλπ

0,00 0,00 0,00

20.6672
Ανταλλακτικά 

σαρώθρων κλπ
0,00 0,00 0,00

20.7135.01

Προμήθεια 
κάδων 

απορριμμάτων

0,00 0,00 0,00

20.7336.02
ΣΜΑ Βόρειας 

Πιερίας 
0,00 0,00 0,00

20.8115 Διάφορα έξοδα 17.153,92 17.153,92 17.153,92

20.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων κλπ 0,00 0,00 0,00
20.8315 Διάφορα έξοδα 11.991,15 11.991,15 11.991,15

25. 6011

Τακτικές 
αποδοχές 
μονίμων 

υπαλλήλων 
υπηρεσίας 

ύδρευσης κλπ 12.717,00 12.717,00 12.717,00

25. 6021

Αποδοχές 
υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου 15.739,50 15.739,50 15.739,50

25.6041

Αποδοχές 
υπαλλήλων 
ορισμένου 

χρόνου 3.832,14 1.035,84 1.035,84

25. 6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 1.589,64 1.589,64 1.589,64

25.6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 439,49 439,49 439,49

25. 6051.03
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΚΥ 311,16 311,16 311,16

25.6051.04

Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου 
μόνιμου 

προσωπικού 429,54 429,54 429,54
25. 6052 Εργοδοτικές 4.518,84 4.518,84 4.518,84



εισφορές 
προσωπικού 

αορίστου χρόνου

25.6054

Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 

προσωπικού 1.032,56 318,19 318,19

25.6063

Λοιπές παροχές 
σε είδος ( γάλα 

για το 
προσωπικό ) 0,00 0,00 0,00

25.6162

Λοιπά έξοδα 
τρίτων . 

Μικροβιολογικός 
έλεγχος 0,00 0,00 0,00

25.6211

Αντίτιμο 
ηλεκτρικού 

ρεύματος για 
φωτισμό οδών  , 
πλατειών , Κ.Χ. 
και παραγωγική 

διαδικασίας . 260.309,88 260.309,88 260.309,88

25.6233

Μισθώματα 
μηχανημάτων – 

τεχνικών 
εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00

25. 6253

Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 

μέσων 2.021,85 2.021,85 2.021,85

25.6254

Ασφάλιστρα 
επίπλων και 

λοιπού 
εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00

25.6262.02
Συντήρηση 
φρεατίων 2.480,00 2.480,00 2.480,00

25.6262.03

Εργασίες 
αποπεράτωσης 

συνδέσεων 
αποχέτευσης 

στην Τ.Κ. 
Λιβαδίου 0,00 0,00 0,00

25. 6263

Επισκευή 
μεταφορικών 

μέσων 0,00 0,00 0,00

25.6264 

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00



25.6322

Τέλη 
κυκλοφορίας 
ημιφορτηγών 0,00 0,00 0,00

25.6633
Προμήθεια 

χημικού υλικού 0,00 0,00 0,00

25. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 0,00 0,00 0,00

25.6644

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες 0,00 0,00 0,00

25.6661

Υλικά 
συντήρησης και 

επισκευής 
κτιρίων 

( βιολογικός ) 0,00 0,00 0,00

25.6662.01

Προμήθεια 
ειδικών τεμαχίων 

και υλικών 
ύδρευσης – 

άρδευσης  Δ.Ε. 
Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

25.6662.02

Προμήθεια 
ειδικών τεμαχίων 

και υλικών 
ύδρευσης – 

άρδευσης  Δ.Ε. 
Κολινδρού 2.010,60 2.010,60 2.010,60

25.6662.03

Προμήθεια 
ειδικών τεμαχίων 

και υλικών 
ύδρευσης – 

άρδευσης  Δ.Ε. 
Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

25.6662.04

Προμήθεια 
ειδικών τεμαχίων 

και υλικών 
ύδρευσης – 

άρδευσης  Δ.Ε. 
Πύδνας 0,00 0,00 0,00

25. 6671

Ανταλλακτικά 
μεταφορικών 

μέσων 0,00 0,00 0,00

25.6672

Ανταλλακτικά 
λοιπών 
μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00



25.7135.07

Προμήθεια Η/Μ 
εξοπλισμού 
αντλιοστασίων 0,00 0,00 0,00

25.7312.05

Αποχέτευση 
Μεθώνης και Ν. 
Αγαθούπολης 5.322,80 5.322,80 5.322,80

25.7336.10

Αποκατάσταση 
πρανούς και 
κατασκευή νέου 
υπερχειλιστή 
λιμνοδεξαμενής 
Παλαιόστανης . 0,00 0,00 0,00

25.7413.06

Μελέτη 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για 
διυλιστήρια 
νερού στη Δ.Ε. 
Πύδνας 0,00 0,00 0,00

25.8115 Διάφορα έξοδα 24.158,60 24.158,60 24.158,60

25.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων κλπ 0,00 0,00 0,00

25.8315 Διάφορα έξοδα 18.900,71 6.190,70 6.190,70

30. 6011

Τακτικές 
αποδοχές 
μόνιμων 

υπαλλήλων 
τεχνικής 

υπηρεσίας 40.422,30 40.422,30 40.422,30

30.6012

Αποζημίωση 
υπερωριακής 

εργασίας 
υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00

30.6021

Τακτικές 
αποδοχές 

υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 6.621,00

6.621,00 6.621,00

30.6041

Τακτικές 
αποδοχές 
εποχιακών 
υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00

30.6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 2.449,53 2.449,53 2.449,53

30.6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 683,03 683,03 683,03

30.6051.03
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΚΥ 402,96 402,96 402,96



30.6051.04
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΜΕΔΕ 4.296,45 4.296,45 4.296,45

30.6051.05

Εργοδοτικές 
εισφορές υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου 
μονίμων 

υπαλλήλων 661,11 661,11 661,11

30.6052

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού 
αορίστου χρόνου 1.758,54 1.758,54 1.758,54

30.6054

Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 

προσωπικού 0,00 0,00 0,00

30.6063
Λοιπές παροχές 

σε είδος 0,00 0,00 0,00

30. 6253

Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 

μέσων 1.009,82 1.009,82 1.009,82

30. 6255
Λοιπά 

ασφάλιστρα 769,01 769,01 769,01

30.6262.01

Εργασίες με 
μηχανήματα στη 

Δ.Ε. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

30.6262.01

Εργασίες με 
μηχανήματα στη 
Δ.Ε. Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

30.6262.01

Εργασίες με 
μηχανήματα στη 
Δ.Ε. Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

30.6262.04

Εργασίες με 
μηχανήματα στη 

Δ.Ε. Πύδνας 0,00 0,00 0,00

30.6262.05
Καθαρισμός 

ρεμάτων τάφρων 0,00 0,00 0,00

30.6262.06

Εργασίες 
ασφαλτόστρωση
ς οδού στην Τ.Κ. 

Σφενδάμης 0,00 0,00 0,00

30. 6263

Συντήρηση και 
επισκευή 

μεταφορικών 
μέσων 0,00 0,00 0,00

30.6264 Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 

0,00 0,00 0,00



μηχανημάτων

30.6322

Τέλη 
κυκλοφορίας 
φορτηγών 0,00 0,00 0,00

30.6323
Λοιπά τέλη 

κυκλοφορίας 0,00 0,00 0,00

30.6462
Δημοσίευση 

προκηρύξεων 0,00 0,00 0,00

30. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 0,00 0,00 0,00

30. 6662.01

Προμήθεια 
αμμοχάλικων 
Δ.Ε. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

30.6662.02

Προμήθεια 
ασφαλτομίγματο
ς Δ.Ε. Αιγινίου 
και Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

30.6662.04

Προμήθεια 
ασφαλτομίγματο
ς Δ.Ε. Μεθώνης 

& Πύδνας 0,00 0,00 0,00

30.6662.07

Προμήθεια 
αμμοχάλικων 
Δ.Ε. Πύδνας 0,00 0,00 0,00

30. 6671

Ανταλλακτικά 
μεταφορικών 

μέσων 354,96 354,96 354,96

30.6672

Ανταλλακτικά 
λοιπών 

μηχανημάτων 
( φορτωτής , 
πολλαπλών ) 0,00 0,00 0,00

30.6682
Προμήθεια 

αλατιού 0,00 0,00 0,00

30.7132.01
Προμήθεια 

ημιφορτηγών  0,00 0,00 0,00

30.7135.02

Προμήθεια 
πινακίδων , 

σημάτων ΚΟΚ 
κλπ 0,00 0,00 0,00

30.7135.03
Προμήθεια 
ελαστικών 0,00 0,00 0,00

30.7333.03
Μικρά τεχνικά 

έργα Καστανιάς 0,00 0,00 0,00
30.7333.04 Μικρά τεχνικά 

έργα Δ.Κ. 
0,00 0,00 0,00



Αιγινίου 

30.7333.08

Μικρά τεχνικά 
έργα 

Παλαιόστανης 0,00 0,00 0,00

30.7333.10

Δράσεις 
πολιτικής 

προστασίας 0,00 0,00 0,00

30.7333.12

Μίσθωση 
μηχανημάτων και 

αυτοκινήτων 
έργου Δ. Πύδνας 

Κολινδρού 
( εργασίες στην 
ενδοδημοτική 

οδοποιία – ακτές 
– ρέματα – 

χωματερές ) . 0,00 0,00 0,00

30.7333.26

Αποκατάσταση 
οδοποιίας Δήμου 

Πύδνας 
Κολινδρού 12.200,00 12.200,00 12.200,00

30.8115 Διάφορα έξοδα 29.854,88 29.854,88 29.854,88

30.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων κλπ 57.855,86 57.855,86 57.855,86
30.8315 Διάφορα έξοδα 26.059,11 0,00 0,00

35. 6011

Τακτικές 
αποδοχές 
μόνιμων 

υπαλλήλων 
( γεωπόνων ) 11.568,00 11.568,00 11.568,00

35.6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 1.446,00 1.446,00 1.446,00

35.6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 344,16 344,16 344,16

35.6051.04

Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου 
μονίμων 

υπαλλήλων 391.38 391,38 391,38

35.6262

Συντήρηση 
λοιπών μόνιμων 
εγκαταστάσεων ( 
πλην κτιρίων ) 0,00 0,00 0,00

35.6264 Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 

0,00 0,00 0,00



μηχανημάτων 
( χορτοκοπτικών 

)

35. 6644

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 0,00 0,00 0,00

35.6662.01

Προμήθεια 
εξαρτημάτων – 

εργαλείων 
κηπουρικής 205,32 205,32 205,32

35.6662.03

Προμήθεια 
υδραυλικών 

εξαρτημάτων 
άρδευσης 0,00 0,00 0,00

35.6672

Ανταλλακτικά 
λοιπών 

μηχανημάτων 
( χορτοκοπτικά ) 0,00 0,00 0,00

35.6692

Προμήθεια 
σπόρων φυτών 
δενδρυλλίων και 

έτοιμου 
χλοοτάπητα 0,00 0,00 0,00

35.6693

Προμήθεια 
φυτοπαθολογικο

ύ υλικού , 
λιπασμάτων κλπ 240,00 240,00 240,00

35.7413.01

Υποστήριξη του 
Δήμου για το 
σχεδιασμό 
προτάσεων 

χρηματοδότησης 
των ενεργειών 

αναβάθμισης και 
πιστοποίησης 

παιδικών χαρών 0,00 0,00 0,00
35.8115 Διάφορα έξοδα 1.680,29 1.680,29 1.680,29

35.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων κλπ 0,00 0,00 0,00
35.8315 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00

63.7312.05

Αποχέτευση 
Μεθώνης και Ν. 
Αγαθούπολης 22.802,67 22.802,67 22.802,67

70. 6021
Αποδοχές 

καθαριστριών 15.537,39 15.537,39 15.537,39
70.6041 Αποδοχές 55,08 0,00 0,00



εκτάκτων 
υπαλλήλων 

70. 6052

Εργοδοτικές 
εισφορές 

καθαριστριών 4.214,19 4.214,19 4.214,19

70.6054

Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 

προσωπικού 29,11 0,00 0,00

70.6162.02

Φύλαξη χώρου 
εμποροπανήγυρη

ς 0,00 0,00 0,00

70.6234

Μίσθωση 
μεταφορικού 

τρένου 0,00 0,00 0,00

70.6235

Μίσθωση 
επίπλων και 

λοιπού 
εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00

70.6253
Ασφάλιστρα 
λεωφορείων 1.043,92 1.043,92 1.043,92

70.6263

Συντήρηση και 
επισκευή 

λεωφορείων 0,00 0,00 0,00

70.6321

Τέλη 
κυκλοφορίας κλπ 

λεωφορείων 0,00 0,00 0,00

70.6413
Μεταφορά 
μαθητών 0,00 0,00 0,00

70.6462
Δημοσίευση 

προκηρύξεων 0,00 0,00 0,00

70. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 0,00 0,00 0,00

70. 6662.01

Προμήθεια 
οικοδομικών και 
λοιπών υλικών 
Δ.Ε. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

70.6662.02

Προμήθεια 
οικοδομικών και 
λοιπών υλικών 
Δ.Ε. Κολινδρού 261,24 261,24 261,24

70.6662.03

Προμήθεια 
οικοδομικών και 
λοιπών υλικών 
Δ.Ε. Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

70.6662.04 Προμήθεια 0,00 0,00 0,00



οικοδομικών και 
λοιπών υλικών 
Δ.Ε. Πύδνας 

70.6671

Ανταλλακτικά 
μεταφορικών 

μέσων 0,00 0,00 0,00

70.7133
‘Έπιπλα και 

σκεύη 0,00 0,00 0,00

70.7135.01

Προμήθεια 
γραμματοθυρίδω
ν για τον οικισμό 

της Μεγάλης 
Γέφυρας 0,00 0,00 0,00

70.7135.05

Προμήθεια 
προκατασκευασμ

ένων WC 0,00 0,00 0,00

70.7135.06

Προμήθεια 
κουφωμάτων για 

το Κλειστό 
Γυμναστήριο του 

Γυμνασίου – 
Γενικού Λυκείου 

Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

70.7311.01

Επισκευή και 
συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00

70.7311.19

Αποπεράτωση 
πολιτιστικού 

κέντρου Αιγινίου 
( α’ φάσης ) 0,00 0,00 0,00

70.7321.03

Κατασκευή 
κέντρου 

τουριστικής 
πληροφόρησης 
στην περιοχή 

του επισκοπικού 
συγκροτήματος 

Λουλουδιών 
Κίτρους 0,00 0,00 0,00

70.7413.02
Τοπογραφικές 
εργασίες κλπ 0,00 0,00 0,00

70. 8115
Διάφορα έξοδα 

ΠΟΕ 25.438,37 25.438,37 25.438,37

70. 8116

Δαπάνες 
αναλωσίμων 

ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00
70.8261.01 Καταβολή 0,00 0,00 0,00



αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων 

ποσών 

70.8315
Διάφορα έξοδα 

ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00

70.8316

Δαπάνες 
αναλωσίμων 

ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 1.376.360,76 1.318.539,92 1.318.539,92

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη απόφασης.
    Τα  μέλη  της  Ο.Ε.  αφού  έλαβαν  γνώση  της  ανωτέρω  εισήγησης  του 
Προέδρου,  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τους  τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ιβ  & του Ν.3852/2010.

                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 Α)  Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάσταση εσόδων και εξόδων του 
α ’ τριμήνου 2017 η οποία έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α ΣΥΝΟΛΟ 

00.0111
Μισθώματα από 
αστικά ακίνητα 60.819,56 10.118,80 10.118,80

00.0112

Μισθώματα 
βοσκήσιμων 
εκτάσεων 0,00 0,00 0,00

00.0113

Μισθώματα 
καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων 31.452,58 26.678,88 26.678,88

00.0118
Μισθώματα 

ιχθυοτροφείων 6.103,51 6.103,51 6.103,51

00.0122.01

Τέλη και 
δικαιώματα από 

εμποροπανήγυρη 0,00 0,00 0,00

00.0122.02

Τέλη και 
δικαιώματα από 
λαϊκές αγορές 2.054,00 2.054,00 2.054,00

00.0125 Δικαίωμα βοσκής 0,00 0,00 0,00



00.0129.01
Έσοδα από χρήση 

αιγιαλού 0,00 0,00 0,00

00.0129.02

Έσοδα από χρήση 
του κέντρου 
πολλαπλών 

χρήσεων στην 
Τα.Κ. Μεθώνης 50,00 50,00 50,00

00.0211
Τόκοι χρηματικών 

καταθέσεων 0,00 0,00 0,00

00.0213
Έσοδα από λοιπές 

κινητές αξίες 0,00 0,00 0,00

00.0311

Τέλος 
καθαριότητας και 

φωτισμού 213.475,55 213.475,55 213.475,55

00.0321

Δικαίωμα 
σύνδεσης και 

επανασύνδεσης 
στο δίκτυο 0,00 0,00 0,00

00.0322 Τέλος ύδρευσης 0,00 0,00 0,00

00.0331

Δικαίωμα χρήσης 
αρδευτικού 

δικτύου 60,00 60,00 60,00

00.0341

Δικαίωμα 
σύνδεσης με το 
αποχετευτικό 

δίκτυο 0,00 0,00 0,00

00.0342
Τέλη χρήσεως 

υπονόμων 0,00 0,00 0,00

00.0343

Λοιπά έσοδα 
υπηρεσίας 

αποχέτευσης 0,00 0,00 0,00

00.0412
Δικαίωμα 

ενταφιασμού 1.200,00 1.200,00 1.200,00

00.0441
Τέλος ακίνητης 

περιουσίας 0,00 0,00 0,00

00.0452

Τέλος επί των 
ακαθαρίστων 
εσόδων των 

κέντρων 
διασκέδασης , 

εστιατορίων και 
συναφών 

καταστημάτων 0,00 0,00 0,00
00.0461 Τέλος χρήσης Κ.Χ 6.680,63 918,43 918,43
00.0462 Τέλος διαφήμισης 0,00 0,00 0,00



00.0468
Τέλος αδειών 
οικοδομών 402,70 402,70 402,70

00.0471.01
Λοιπά δυνητικά 
τέλη ΤΑΠ κλπ 8.847,60 8.847,60 8.847,60

00.512 Φόρος ζύθου 0,00 0,00 0,00
00.514 Λοιποί φόροι 12.281,26 12.281,26 12.281,26

00.0521

Εισφορά σε 
χρήμα λόγω 
ένταξης ή 
επέκτασης 

πολεοδομικών 
σχεδίων 0,00 0,00 0,00

00.0522

Μετατροπή σε 
χρήμα της 

εισφοράς σε γης 0,00 0,00 0,00

00.0611
ΚΑΠ για κάλυψη 

γενικών αναγκών 484.898,10 484.898,10 484.898,10

00.0614

ΚΑΠ για κάλυψη 
αναγκών 
σχολείων 42.240,00 42.240,00 42.240,00

00.0619
ΚΑΠ για λοιπούς 

σκοπούς 0,00 0,00 0,00

00.0713

Παράβολα για 
έκδοση αδειών 

ίδρυσης και 
λειτουργίας 

καταστημάτων 
υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 525,00 525,00 525,00

00.0715

Τέλος διαφήμισης 
της κατηγορίας Δ’ 
του άρθρου 15 
του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 0,00 0,00 0,00

00.0718

Λοιπά τακτικά 
έσοδα που δεν 

εντάσσονται στις 
ανωτέρω τάξεις 205,00 205,00 205,00

00.1115

Προσκύρωση 
δημοτικών 
εκτάσεων 0,00 0,00 0,00

00.1211.01

Επιχορήγηση από 
το Υπ. Αγρ. 

Ανάπτυξης για 
πληρωμή 

ανειλημμένων 
υποχρεώσεων 3.487,12 3.487,12 3487,12



00.1211.11

Επιχορήγηση από 
τον ΟΑΕΔ για το 

πρόγραμμα 
κοινωφελούς 

εργασίας 0,00 0,00 0,00

00.1215

Επιχορηγήσεις για 
εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 19.715,22 19.715,22 19.715,22

00.1219.01
Επιχορηγήσεις 

από Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00

00.1214.03
Εκλογική 

αποζημίωση 0,00 0,00 0,00

00.1311

Κεντρικοί 
αυτοτελείς πόροι 

από το 
πρόγραμμα 
δημοσίων 

επενδύσεων 
( ΣΑΤΑ ) 0,00 0,00 0,00

00.1312

Επισκευή και 
συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00

00.1313

Επιχορήγηση για 
δράσεις 

πυροπροστασίας 0,00 0,00 0,00

00.1321.02

Επιχορήγηση για 
το έργο : 

Αναβάθμιση – 
ανάδειξη βήματος 

Αποστόλου 
Παύλου στο Τ.Δ. 

Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

00.1321.04

Επιχορήγηση για 
τη δημιουργία 
τουριστικού 
περιπτέρου 

Μακρυγιάλου 0,00 0,00 0,00

00.1322.01

Επιχορήγηση από 
το ΥΠ. ΕΣ για 
πρόληψη για 
αντιμετώπιση 

ζημιών και 
καταστροφών 

από θεομηνίες  0,00 0,00 0,00
00.1323.01 Κατασκευή 

κέντρου 
0,00 0,00 0,00



τουριστικής 
πληροφόρησης 

στην περιοχή του 
επισκοπικού 

συγκροτήματος 
Λουλουδιών 

Κίτρους .

00.1323.02

Επιχορήγηση για 
το έργο : « 

Ασφαλτόστρωση 
αγροτικής οδού 

στη θέση 
Αμπελότοπος 

Αιγινίου » 0,00 0,00 0,00

00.1323.03

Επιχορήγηση για 
το έργο : « 

Στεγανοποίηση 
λιμνοδεξαμενής 

στη θέση 
Ξυλαμίδι Δ.Δ. 

Ρυακίων » 0,00 0,00 0,00

00.1326.01

Έσοδα από 
προγραμματική 
σύμβαση για το 

έργο : 
Κατασκευή ΣΜΑ 
Βόρειας Πιερίας 0,00 0,00 0,00

00.1328.02
Αποχέτευση 
Μακρυγιάλου 0,00 0,00 0,00

00.1328.03
Αποχέτευση Π. 

Ελευθεροχωρίου 0,00 0,00 0,00

00.1328.04

Αποχέτευση 
Μεθώνης & Ν. 
Αγαθούπολης 0,00 0,00 0,00

00.1411 Προϊόν δωρεών 0,00 0,00 0,00

00.1511

Προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης 
καταβολής 30.568,31 30.296,35 30.296,35

00.1512 Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 16.138,05 16.138,05 16.138,05

00.1519

Λοιπά πρόστιμα 
και χρηματικές 

ποινές 820,38 820,38 820,38
00.1522 Παράβολα 

υποβαλλόμενα 
για τη χορήγηση 
διευκολύνσεων 

τμηματικής 

0,00 0,00 0,00



καταβολής χρεών

00.1624

Λοιπά έκτακτα 
έσοδα που δεν 

εντάσσονται στις 
ανωτέρω τάξεις 0,00 0,00 0,00

00.1699
Λοιπά έκτακτα 

έσοδα 0,00 0,00 0,00

00.2111

Τακτικά έσοδα 
από τέλη 

καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 5.914,00 5.914,00 5.914,00

00.2112

Τακτικά έσοδα 
από τέλη και 
δικαιώματα 
ύδρευσης 0,00 0,00 0,00

00.2113

Τακτικά έσοδα 
από τέλη και 
δικαιώματα 
άρδευσης 18.529,20 7.645,25 7.645,25

00.2114

Τακτικά έσοδα 
από τέλη και 
δικαιώματα 

αποχέτευσης 0,00 0,00 0,00

00.2115
Τακτικά έσοδα 

από ΤΑΠ 0,00 0,00 0,00

00.2117

Τακτικά έσοδα 
από  εισφορά 

λόγω ένταξης ή 
επέκτασης 

πολεοδομικών 
σχεδίων . 0,00 0,00 0,00

00.2118

Τακτικά έσοδα επί 
των ακαθαρίστων 

εσόδων 
επιτηδευματιών 331,09 331,09 331,09

00.2119.02

Λοιπά έσοδα από 
τέλη χρήσης 

πεζοδρομίων Κ.Χ. 
κλπ 751,27 451,27 451,27

00.2211
Έκτακτα γενικά 

έξοδα 11.500,00 280,00 280,00

00.3212

Τέλη και 
δικαιώματα 
ύδρευσης 1.420,917,25 89.857,23 89.857,23

00.3213

Τέλη και 
δικαιώματα 
άρδευσης 264.085,71 39.222,09 39.222,09



00.3214

Τέλη και 
δικαιώματα 

αποχέτευσης 134.407,13 16.951,50 16.951,50

00.3215
Τέλος ακίνητης 

περιουσίας 36.677,03 208,05 208,05

00.3217

Εισφορά λόγω 
ένταξης ή 
επέκτασης 

πολεοδομικών 
σχεδίων 18.437,50 116,53 116,53

00.3218

Τακτικά έσοδα επί 
των ακαθαρίστων 

εσόδων 
επιτηδευματιών 197.429,31 2.870,95 2.870,95

00.3219

Λοιπά έσοδα 
διακίωμα βοσκής 

ενοίκια κλπ 860.787,15 65.966,34 65.966,34

00.3221

Έκτακτα γενικά 
έξοδα παραβάσεις 

κοκ κλπ 142.202,50 32,43 32,43

00.4111

Εισφορά υπέρ 
του Δημοσίου 

στις αποδοχές και 
τα έξοδα 

παράστασης 5.340,44 5.340,44 5.340,44

00.4112

Εξαγορά 
συντάξιμης 
υπηρεσίας 1.157,58 1.157,58 1.157,58

00.4121
Φόρος μισθωτών 

υπηρεσιών 18.994,69 18.994,69 18.994,69

00.4122

Φόρος και 
χαρτόσημο 
Δημάρχων , 

Αντιδημάρχων 
κλπ 209,42 209,42 209,42

00.4123

Φόρος 
προμηθευτών 
εργολάβων ελ. 
Επαγγελματιών 

κλπ 9.013,62 9.013,62 9.013,62

00.4124
Λοιπές κρατήσεις 
υπέρ Δημοσίου 111,32 111,32 111,32

00.4131

Εισφορά σε 
ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και 
ταμεία 120.078,25 120.078,25 120,078,25



00.4141

Κρατήσεις στις 
αποδοχές για την 

εξόφληση 
δανείων του 

ΤΠ&Δ. 6.808,14 6.808,14 6.808,14
00.4142 Λοιπές κρατήσεις 0,00 0,00 0,00

00.4212
Επιστροφή πάγιας 

προκαταβολής 0,00 0,00 0,00

00.4219
Επιστροφή εν 

γένει χρημάτων 697,26 697,26 697,26

00.5111

Χρηματικό 
υπόλοιπο από 
τακτικά έσοδα 57.789,72 57.789,72 57.789,72

00.5121

Χρηματικό 
υπόλοιπο από 
έκτακτα έσοδα 95.678,94 95.678,94 95.678,94

00.5124

Χρηματικό 
υπόλοιπο 

προερχόμενο από 
το Πρόγραμμα 

Δημοσίων 
Επενδύσεων 

( ΕΣΠΑ & Εθνικό 
Π.Δ.Ε. ) 35.002,67 35.002,67 35.002,67

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.404.882,99 1.461.251,96 1.461.251,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ ΕΝΤΕΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ

00.6031

Τακτικές 
αποδοχές 

υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων 9.672,00 9.672,00 9.672,00



00.6053

Εργοδοτικές 
εισφορές 

υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων 1.222,98 1.222,98 1.222,98

00.6056.02

Ετήσια εισφορά 
στο ΤΑΔΚΥ 
( ΤΠΔΥ ) 7.800,00 7.800,00 7.800,00

00.6073
Δαπάνες 

επιμόρφωσης 0,00 0,00 0,00

00.6111

Αμοιβές νομικών 
και 

συμβολαιογράφω
ν 0,00 0,00 0,00

00.6117.02

Αμοιβή ορκωτού 
λογιστή για 

έλεγχο χρήσης 
2012 0,00 0,00 0,00

00.6117.05

Αμοιβή 
κτηνιάτρου ( για 

περίθαλψη 
αδέσποτων 

ζώων ) . 0,00 0,00 0,00

00.6121
Αντιμισθία 
αιρετών 13.563,94 11.768,44 11.768,44

00.6122

Αποζημίωση και 
έξοδα κίνησης 

Δ.Σ. 0,00 0,00 0,00

00.6123
Έξοδα κίνησης 
προέδρων Τ.Κ. 9.600,00 9.600,00 9.600,00

00.6221
Ταχυδρομικά 

τέλη 0,00 0,00 0,00
00.6222 Τηλεφωνικά τέλη 8.673,57 8.673,57 8.673,57
00.6223 Κινητή τηλεφωνία 859,10 859,10 859,10
00.6312 Λοιποί φόροι 31.835,13 31.835,13 31.835,13

00.6331
Λοιποί φόροι και 

τέλη 0,00 0,00 0,00

00.6421

Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση 
μετακινούμενων 

αιρετών 1.115,80 674,00 674,00

00.6431

Έξοδα 
ενημέρωσης και 

προβολής 
δραστηριοτήτων 

του Δήμου 0,00 0,00 0,00
00.6433 Τιμητικές 

διακρίσεις , 
0,00 0,00 0,00



αναμνηστικά 
δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας 
φυσικών 

προσώπων και 
αντιπροσωπειών 

00.6443

Δαπάνες 
δεξιώσεων 

τοπικών εορτών 
κλπ 300,00 0,00 0,00

00.6451
Συνδρομές σε 
εφημερίδες 0,00 0,00 0,00

00.6453 Λοιπές συνδρομές 0,00 0,00 0,00

00.6463
Έξοδα λοιπών 
δημοσιεύσεων 491,04 491,04 491,04

00.6492

Δικαστικά έξοδα 
και έξοδα 
εκτέλεσης 
δικαστικών 
αποφάσεων 10.529,84 10.529,84 10.529,84

00.6494

Έξοδα 
συμβολαιογράφω
ν και δικαστικών 

επιμελητών 0,00 0,00 0,00

00.6495
Λοιπές δαπάνες 
γενικής φύσεως 180,46 180,46 180,46

00.6511
Τόκοι δανείων 
εσωτερικού 5.518,36 5.518,36 5.518,36

00.6515

Αμοιβές και 
προμήθειες 
τραπεζών 860,23 860,23 860,23

00.6516

Χρεωλύσια 
δανείων 

εσωτερικού 41.448,14 41.448,14 41.448,14

00.6711

Απόδοση στις 
σχολικές 
επιτροπές 42.176,64 42.176,64 42.176,64

00.6715.03
Επιχορήγηση στο 

νέο Ν.Π. 50.000,00 50.000,00 50.000,00

00.6731
Προαιρετικές 

εισφορές ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00

00.6738

Χρηματοδοτήσεις 
κοινωφελών 

επιχειρήσεων  0,00 0,00 0,00
00.6813 Λοιπές εγγυήσεις 0,00 0,00 0,00
00.8115 Διάφορα έξοδα 5.862,71 5.862,71 5.862,71
00.8116 Δαπάνες 3.377,12 3.377,12 3.377,12



προμήθειας 
αναλωσίμων κλπ

00. 8211

Απόδοση 
εισφοράς υπέρ 
δημοσίου στις 
αμοιβές και τα 

έξοδα 
παράστασης 3.383,79 3.383,79 3.383,79

00. 8221

Απόδοση φόρων 
και μισθωτών 
υπηρεσιών 21.031,35 21.031,35 21.031,35

00. 8222

Απόδοση φόρων 
χαρτοσήμων 

Δημάρχων κλπ 314,13 314,13 314,13

00. 8223
Απόδοση φόρων 
προμηθευτών 27.174,67 27.174,67 27.174,67

00. 8224

Λοιπές αποδόσεις 
κρατήσεων υπέρ 

Δημοσίου 3.693,87 3.693,87 3.693,87

00. 8231

Εισφορά σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 140.855,24 140.855,24 140.855,24

00. 8241

Κρατήσεις στις 
αποδοχές για 

εξόφληση 
δανείων 6.903,84 6.903,84 6.903,84

00.8242 Λοιπές κρατήσεις 0,00 0,00 0,00

00. 8251
Πάγια 

προκαταβολή 4.000,00 4.000,00 4.000,00
00.8315 Διάφορα έξοδα 260,76 260,76 260,76

10 .6011

Τακτικές 
αποδοχές 
μόνιμων 

διοικητικών 
υπαλλήλων 77.518,25 77.518,25 77.518,25

10.6012

Αποζημιώσεις 
υπερωριακής 
απασχόλησης 
υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00

10. 6021

Τακτικές 
αποδοχές 

υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 6.974,19 6.974,19 6.974,19

10.6022

Αποζημιώσεις 
υπερωριακής 
απασχόλησης 
υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00



10. 6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 9.524,63 9.524,63 9.524,63

10. 6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 2.240,01 2.240,01 2.240,01

10. 6051.03
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΚΥ 1.176,00 1.176,00 1.176,00

10.6051.04

Εισφορά υπέρ 
σύνταξης 
δημοσίου 2.570,01 2.570,01 2.570,01

10. 6052

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού 
αορίστου χρόνου 1.842,98 1.842,98 1.842,98

10.6142.01

Μηχανογραφική 
επεξεργασία και 
παρακολούθηση 

συστήματος 
διπλογραφικού , 

έλεγχος 
οικονομικών 

καταστάσεων , 
αποτελεσμάτων 
ισολογισμού , 
αριθμοδεικτών 

και λοιπές 
λογιστικές 
εργασίες  0,00 0,00 0,00

10.6253

Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 

μέσων 0,00 0,00 0,00

10.6261.03

Συντήρηση 
δημοτικών 

καταστημάτων 0,00 0,00 0,00

10.6262

Συντήρηση 
λοιπών μόνιμων 
εγκαταστάσεων 3.386,00 3.386,00 3.386,00

10.6263

Συντήρηση και 
επισκευή 

μεταφορικών 
μέσων 29,76 29,76 29,76

10.6264.01

Συντήρηση και 
επισκευή 

φωτοτυπικού 
Δ.Ε. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

10.6264.02 Συντήρηση και 
επισκευή 

φωτοτυπικού 

0,00 0,00 0,00



Δ.Ε. Κολινδρού

10.6265

Συντήρηση και 
επισκευή επίπλων 

και λοιπού 
εξοπλισμού 
σκευών και 

λοιπού 
εξοπλισμού 218,92 218,92 218,92

10.6266.01

Συντήρηση 
εφαρμογών 
λογισμικού 0,00 0,00 0,00

10.6276

Δαπάνες 
εκκένωσης 
βόθρων  0,00 0,00 0,00

10.6321

Τέλη 
κυκλοφορίας 
επιβατικών 

αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00

10.6422

Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση 
μετακινούμενων 

υπαλλήλων 245,00 245,00 245,00

10.6461

Έξοδα 
δημοσίευσης 
οικονομικών 
καταστάσεων 0,00 0,00 0,00

10.6462
Δημοσίευση 

προκηρύξεων 0,00 0,00 0,00

10.6611
Προμήθεια 

βιβλίων 0,00 0,00 0,00

10.6612.01

Προμήθεια 
γραφικής ύλης 
Δ.Ε. Αιγινίου 1.571,62 0,00 0,00

10.6612.02

Προμήθεια 
γραφικής ύλης 
Δ.Ε. Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

10.6612.03

Προμήθεια 
γραφικής ύλης 
Δ.Ε. Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

10.6612.04

Προμήθεια 
γραφικής ύλης 
Δ.Ε. Πύδνας 0,00 0,00 0,00

10 .6613.01

Προμήθεια 
εντύπων και 

υλικών 
εκτύπωσης Δ.Ε. 

Αιγινίου 0,00 0,00 0,00



10.6613.02

Προμήθεια 
εντύπων και 

υλικών 
εκτύπωσης Δ.Ε. 

Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

10.6613.03

Προμήθεια 
εντύπων και 

υλικών 
εκτύπωσης Δ.Ε. 

Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

10.6613.04

Προμήθεια 
εντύπων και 

υλικών 
εκτύπωσης Δ.Ε. 

Πύδνας 0,00 0,00 0,00

10.6615.01

Εκτυπώσεις , 
εκδόσεις , 

βιβλιοδετήσεις 
Δ.Ε. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

10.6615.02

Εκτυπώσεις , 
εκδόσεις , 

βιβλιοδετήσεις 
Δ.Ε. Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

10.6615.03

Εκτυπώσεις , 
εκδόσεις , 

βιβλιοδετήσεις 
Δ.Ε. Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

10.6615.04

Εκτυπώσεις , 
εκδόσεις , 

βιβλιοδετήσεις 
Δ.Ε. Πύδνας 0,00 0,00 0,00

10.6632

Προμήθεια 
κτηνιατρικού 

υλικού 0,00 0,00 0,00

10.6634

Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 388,43 388,43 388,43

10. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 
επιβατικών 0,00 0,00 0,00

10. 6643

Προμήθεια 
πετρελαίου 
θέρμανσης 0,00 0,00 0,00

10.6652

Προμήθεια 
φωτογραφικού 

υλικού 419,99 419,99 419,99



10.6662

Υλικά 
συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 2.418,00 2.418,00 2.418,00

10.6671

Ανταλλακτικά 
μεταφορικών 

μέσων 98,00 98,00 98,00

10.6672.01

Ανταλλακτικά 
λοιπών 

μηχανημάτων 
( φωτοτυπικό , 
φαξ κλπ ) Δ.Ε. 

Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

10.6673

Ανταλλακτικά 
επίπλων και 

λοιπού 
εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00

10.6691
Προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού 0,00 0,00 0,00

10.7131

Μηχανήματα και 
λοιπών 

εξοπλισμών 0,00 0,00 0,00
10.7133 Έπιπλα και σκεύη 3.182,05 3.182,05 3.182,05

10. 7134
Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές

0,00 0,00 0,00

10.8111
Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού
0,00 0,00 0,00

10.8115 Διάφορα έξοδα 13.011,80 13.011,80 13.011,80

10.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων 1.686,14 1.686,14 1.686,14

10.8316

Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων 2.048,32 2.048,32 2.048,32

15. 6011

Τακτικές 
αποδοχές 

υπαλλήλων ΚΕΠ 28.291,50 28.291,50 28.291,50

15.6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 3.536,46 3.536,46 3.536,46

15.6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 842,82 842,82 842,82

15.6051.04

Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου 968,28 968,28 968,28

15.6232
Μισθώματα 

κτιρίων 750,00 750,00 750,00



15.6471

Έξοδα 
πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

0,00 0,00 0,00

15.6473.01

Συμμετοχή στην 
Πανελλήνια 
Συνάντηση 

Ανατολικορωμυλι
ωτών που 

διοργανώνει η 
Πανελλήνια 

Ομοσπονδία  

0,00 0,00 0,00

15.6473.03

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο 

χώρο της 
Εμποροπανήγυρη

ς Αιγινίου 

0,00 0,00 0,00

15.8115 Διάφορα έξοδα 2.250,00 2.250,00 2.250,00

20. 6011

Τακτικές 
αποδοχές 
μόνιμων 

υπαλλήλων 
υπηρεσίας 

καθαριότητας 49.325,75 49.325,75 49.325,75

20. 6041

Τακτικές 
αποδοχές 
εποχιακών 
υπαλλήλων 30.116,00 21.282,00 21.282,00

20. 6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 6.165,79 6.165,79 6.165,79

20. 6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 1.656,50 1.656,50 1.656,50

20.6051 .03
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΚΥ 306,84 306,84 306,84

20.6051.04

Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου 
μονίμων 

υπαλλήλων 1.669,89 1.669,89 1.669,89

20. 6054

Εργοδοτικές 
εισφορές 
εποχιακού 

προσωπικού 8.570,95 6.057,01 6.057,01
20.6061 Παροχές ένδυσης 0,00 0,00 0,00

20.6063
Λοιπές παροχές 

σε είδος 
0,00 0,00 0,00

20.6112.01 Παροχή 0,00 0,00 0,00



υπηρεσίας για την 
εκπόνηση του 

δημοτικού 
σχεδίου 

διαχείρισης 
απορριμμάτων 
Δήμου Πύδνας 

Κολινδρού

20.6211

Αντίτιμο 
ηλεκτρικού 

ρεύματος Δήμου

0,00 0,00 0,00

20. 6253

Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 
μέσων απορ. 

Σάρωθρα

1.214,83 1.214,83 1.214,83

20.6261.01

Επείγουσες 
εργασίες για την 
αποπεράτωση 

του ΣΜΑ Βόρειας 
Πιερίας 

0,00 0,00 0,00

20.6262

Συντηρήσεις και 
επισκευές λοιπών 

μον. 
Εγκαταστάσεων 

ΦΟΠ 0,00 0,00 0,00

20. 6263

Επισκευή 
απορριμματοφόρ

ων κλπ

0,00 0,00 0,00

20.6273.01

Ηλεκτροφωτισμός 
ΣΜΑ Βόρειας 

Πιερίας

0,00 0,00 0,00

20.6277

Δαπάνες 
συλλογής και 
μεταφοράς 
στερεών 

αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων 

υλικών μέσω 
δημοσίων 

συμβάσεων 

0,00 0,00 0,00

20.6322

Τέλη 
κυκλοφορίας 

απορριμματοφόρ
ων  0,00 0,00 0,00

20. 6323

Λοιπά τέλη 
κυκλοφορίας 
( σάρωθρα )

0,00 0,00 0,00



20.6462
Δημοσίευση 

προκηρύξεων
0,00 0,00 0,00

20. 6635

Προμήθεια 
λοιπών ειδών 
υγιεινής και 

καθαριότητας 
( σακούλες ) 1.825,28 1.825,28 1.825,28

20. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών

0,00 0,00 0,00

20.6662.01

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 

υλικού για τη Δ.Ε. 
Αιγινίου  

0,00 0,00 0,00

20.6662.02

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 

υλικού για τη Δ.Ε. 
Κολινδρού 

0,00 0,00 0,00

20.6662.03

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 

υλικού για τη Δ.Ε. 
Μεθώνης  

0,00 0,00 0,00

20.6662.04

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 

υλικού για τη Δ.Ε. 
Πύδνας   

0,00 0,00 0,00

20.6662.05

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις 
ανάγκες του 

Δήμου 

0,00 0,00 0,00

20.6671

Ανταλλακτικά 
απορριμματοφόρ

ων κλπ

0,00 0,00 0,00

20.6672
Ανταλλακτικά 

σαρώθρων κλπ
0,00 0,00 0,00

20.7135.01
Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων
0,00 0,00 0,00

20.7336.02
ΣΜΑ Βόρειας 

Πιερίας 
0,00 0,00 0,00

20.8115 Διάφορα έξοδα 17.153,92 17.153,92 17.153,92

20.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων κλπ 0,00 0,00 0,00
20.8315 Διάφορα έξοδα 11.991,15 11.991,15 11.991,15
25. 6011 Τακτικές 

αποδοχές 
12.717,00 12.717,00 12.717,00



μονίμων 
υπαλλήλων 
υπηρεσίας 

ύδρευσης κλπ

25. 6021

Αποδοχές 
υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου 15.739,50 15.739,50 15.739,50

25.6041

Αποδοχές 
υπαλλήλων 
ορισμένου 

χρόνου 3.832,14 1.035,84 1.035,84

25. 6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 1.589,64 1.589,64 1.589,64

25.6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 439,49 439,49 439,49

25. 6051.03
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΚΥ 311,16 311,16 311,16

25.6051.04

Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου μόνιμου 

προσωπικού 429,54 429,54 429,54

25. 6052

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού 
αορίστου χρόνου 4.518,84 4.518,84 4.518,84

25.6054

Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 

προσωπικού 1.032,56 318,19 318,19

25.6063

Λοιπές παροχές 
σε είδος ( γάλα 

για το προσωπικό 
) 0,00 0,00 0,00

25.6162

Λοιπά έξοδα 
τρίτων . 

Μικροβιολογικός 
έλεγχος 0,00 0,00 0,00

25.6211

Αντίτιμο 
ηλεκτρικού 

ρεύματος για 
φωτισμό οδών  , 
πλατειών , Κ.Χ. 
και παραγωγική 

διαδικασίας . 260.309,88 260.309,88 260.309,88
25.6233 Μισθώματα 

μηχανημάτων – 
0,00 0,00 0,00



τεχνικών 
εγκαταστάσεων

25. 6253

Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 

μέσων 2.021,85 2.021,85 2.021,85

25.6254

Ασφάλιστρα 
επίπλων και 

λοιπού 
εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00

25.6262.02
Συντήρηση 
φρεατίων 2.480,00 2.480,00 2.480,00

25.6262.03

Εργασίες 
αποπεράτωσης 

συνδέσεων 
αποχέτευσης 

στην Τ.Κ. 
Λιβαδίου 0,00 0,00 0,00

25. 6263

Επισκευή 
μεταφορικών 

μέσων 0,00 0,00 0,00

25.6264 

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00

25.6322

Τέλη 
κυκλοφορίας 
ημιφορτηγών 0,00 0,00 0,00

25.6633
Προμήθεια 

χημικού υλικού 0,00 0,00 0,00

25. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 0,00 0,00 0,00

25.6644

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες 0,00 0,00 0,00

25.6661

Υλικά 
συντήρησης και 

επισκευής κτιρίων 
( βιολογικός ) 0,00 0,00 0,00

25.6662.01

Προμήθεια 
ειδικών τεμαχίων 

και υλικών 
ύδρευσης – 

άρδευσης  Δ.Ε. 
Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

25.6662.02 Προμήθεια 
ειδικών τεμαχίων 

2.010,60 2.010,60 2.010,60



και υλικών 
ύδρευσης – 

άρδευσης  Δ.Ε. 
Κολινδρού

25.6662.03

Προμήθεια 
ειδικών τεμαχίων 

και υλικών 
ύδρευσης – 

άρδευσης  Δ.Ε. 
Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

25.6662.04

Προμήθεια 
ειδικών τεμαχίων 

και υλικών 
ύδρευσης – 

άρδευσης  Δ.Ε. 
Πύδνας 0,00 0,00 0,00

25. 6671

Ανταλλακτικά 
μεταφορικών 

μέσων 0,00 0,00 0,00

25.6672

Ανταλλακτικά 
λοιπών 
μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00

25.7135.07

Προμήθεια Η/Μ 
εξοπλισμού 
αντλιοστασίων 0,00 0,00 0,00

25.7312.05

Αποχέτευση 
Μεθώνης και Ν. 
Αγαθούπολης 5.322,80 5.322,80 5.322,80

25.7336.10

Αποκατάσταση 
πρανούς και 
κατασκευή νέου 
υπερχειλιστή 
λιμνοδεξαμενής 
Παλαιόστανης . 0,00 0,00 0,00

25.7413.06

Μελέτη 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για 
διυλιστήρια νερού 
στη Δ.Ε. Πύδνας 0,00 0,00 0,00

25.8115 Διάφορα έξοδα 24.158,60 24.158,60 24.158,60

25.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων κλπ 0,00 0,00 0,00

25.8315 Διάφορα έξοδα 18.900,71 6.190,70 6.190,70
30. 6011 Τακτικές 

αποδοχές 
μόνιμων 

40.422,30 40.422,30 40.422,30



υπαλλήλων 
τεχνικής 

υπηρεσίας

30.6012

Αποζημίωση 
υπερωριακής 

εργασίας 
υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00

30.6021

Τακτικές 
αποδοχές 

υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 6.621,00

6.621,00 6.621,00

30.6041

Τακτικές 
αποδοχές 
εποχιακών 
υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00

30.6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 2.449,53 2.449,53 2.449,53

30.6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 683,03 683,03 683,03

30.6051.03
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΚΥ 402,96 402,96 402,96

30.6051.04
Εισφορά υπέρ 

ΤΣΜΕΔΕ 4.296,45 4.296,45 4.296,45

30.6051.05

Εργοδοτικές 
εισφορές υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου 
μονίμων 

υπαλλήλων 661,11 661,11 661,11

30.6052

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού 
αορίστου χρόνου 1.758,54 1.758,54 1.758,54

30.6054

Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 

προσωπικού 0,00 0,00 0,00

30.6063
Λοιπές παροχές 

σε είδος 0,00 0,00 0,00

30. 6253

Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 

μέσων 1.009,82 1.009,82 1.009,82

30. 6255
Λοιπά 

ασφάλιστρα 769,01 769,01 769,01

30.6262.01

Εργασίες με 
μηχανήματα στη 

Δ.Ε. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00



30.6262.01

Εργασίες με 
μηχανήματα στη 
Δ.Ε. Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

30.6262.01

Εργασίες με 
μηχανήματα στη 
Δ.Ε. Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

30.6262.04

Εργασίες με 
μηχανήματα στη 

Δ.Ε. Πύδνας 0,00 0,00 0,00

30.6262.05
Καθαρισμός 

ρεμάτων τάφρων 0,00 0,00 0,00

30.6262.06

Εργασίες 
ασφαλτόστρωσης 
οδού στην Τ.Κ. 

Σφενδάμης 0,00 0,00 0,00

30. 6263

Συντήρηση και 
επισκευή 

μεταφορικών 
μέσων 0,00 0,00 0,00

30.6264

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00

30.6322

Τέλη 
κυκλοφορίας 
φορτηγών 0,00 0,00 0,00

30.6323
Λοιπά τέλη 

κυκλοφορίας 0,00 0,00 0,00

30.6462
Δημοσίευση 

προκηρύξεων 0,00 0,00 0,00

30. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 0,00 0,00 0,00

30. 6662.01

Προμήθεια 
αμμοχάλικων Δ.Ε. 

Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

30.6662.02

Προμήθεια 
ασφαλτομίγματος 
Δ.Ε. Αιγινίου και 

Κολινδρού 0,00 0,00 0,00

30.6662.04

Προμήθεια 
ασφαλτομίγματος 
Δ.Ε. Μεθώνης & 

Πύδνας 0,00 0,00 0,00

30.6662.07

Προμήθεια 
αμμοχάλικων Δ.Ε. 

Πύδνας 0,00 0,00 0,00
30. 6671 Ανταλλακτικά 354,96 354,96 354,96



μεταφορικών 
μέσων

30.6672

Ανταλλακτικά 
λοιπών 

μηχανημάτων 
( φορτωτής , 
πολλαπλών ) 0,00 0,00 0,00

30.6682
Προμήθεια 

αλατιού 0,00 0,00 0,00

30.7132.01
Προμήθεια 

ημιφορτηγών  0,00 0,00 0,00

30.7135.02

Προμήθεια 
πινακίδων , 

σημάτων ΚΟΚ 
κλπ 0,00 0,00 0,00

30.7135.03
Προμήθεια 
ελαστικών 0,00 0,00 0,00

30.7333.03
Μικρά τεχνικά 

έργα Καστανιάς 0,00 0,00 0,00

30.7333.04
Μικρά τεχνικά 

έργα Δ.Κ. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

30.7333.08

Μικρά τεχνικά 
έργα 

Παλαιόστανης 0,00 0,00 0,00

30.7333.10
Δράσεις πολιτικής 

προστασίας 0,00 0,00 0,00

30.7333.12

Μίσθωση 
μηχανημάτων και 

αυτοκινήτων 
έργου Δ. Πύδνας 

Κολινδρού 
( εργασίες στην 
ενδοδημοτική 

οδοποιία – ακτές 
– ρέματα – 

χωματερές ) . 0,00 0,00 0,00

30.7333.26

Αποκατάσταση 
οδοποιίας Δήμου 

Πύδνας 
Κολινδρού 12.200,00 12.200,00 12.200,00

30.8115 Διάφορα έξοδα 29.854,88 29.854,88 29.854,88

30.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων κλπ 57.855,86 57.855,86 57.855,86
30.8315 Διάφορα έξοδα 26.059,11 0,00 0,00
35. 6011 Τακτικές 

αποδοχές 
11.568,00 11.568,00 11.568,00



μόνιμων 
υπαλλήλων 

( γεωπόνων )

35.6051.01
Εισφορά υπέρ 

ΤΥΔΚΥ 1.446,00 1.446,00 1.446,00

35.6051.02
Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 344,16 344,16 344,16

35.6051.04

Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ 

σύνταξης 
δημοσίου 
μονίμων 

υπαλλήλων 391.38 391,38 391,38

35.6262

Συντήρηση 
λοιπών μόνιμων 
εγκαταστάσεων 
( πλην κτιρίων ) 0,00 0,00 0,00

35.6264

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 

( χορτοκοπτικών 
) 0,00 0,00 0,00

35. 6644

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 0,00 0,00 0,00

35.6662.01

Προμήθεια 
εξαρτημάτων – 

εργαλείων 
κηπουρικής 205,32 205,32 205,32

35.6662.03

Προμήθεια 
υδραυλικών 

εξαρτημάτων 
άρδευσης 0,00 0,00 0,00

35.6672

Ανταλλακτικά 
λοιπών 

μηχανημάτων 
( χορτοκοπτικά ) 0,00 0,00 0,00

35.6692

Προμήθεια 
σπόρων φυτών 
δενδρυλλίων και 

έτοιμου 
χλοοτάπητα 0,00 0,00 0,00

35.6693

Προμήθεια 
φυτοπαθολογικού 

υλικού , 
λιπασμάτων κλπ 240,00 240,00 240,00

35.7413.01 Υποστήριξη του 0,00 0,00 0,00



Δήμου για το 
σχεδιασμό 
προτάσεων 

χρηματοδότησης 
των ενεργειών 

αναβάθμισης και 
πιστοποίησης 

παιδικών χαρών 
35.8115 Διάφορα έξοδα 1.680,29 1.680,29 1.680,29

35.8116

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων κλπ 0,00 0,00 0,00
35.8315 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00

63.7312.05

Αποχέτευση 
Μεθώνης και Ν. 
Αγαθούπολης 22.802,67 22.802,67 22.802,67

70. 6021
Αποδοχές 

καθαριστριών 15.537,39 15.537,39 15.537,39

70.6041

Αποδοχές 
εκτάκτων 

υπαλλήλων 55,08 0,00 0,00

70. 6052

Εργοδοτικές 
εισφορές 

καθαριστριών 4.214,19 4.214,19 4.214,19

70.6054

Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 

προσωπικού 29,11 0,00 0,00

70.6162.02

Φύλαξη χώρου 
εμποροπανήγυρη

ς 0,00 0,00 0,00

70.6234

Μίσθωση 
μεταφορικού 

τρένου 0,00 0,00 0,00

70.6235

Μίσθωση επίπλων 
και λοιπού 

εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00

70.6253
Ασφάλιστρα 
λεωφορείων 1.043,92 1.043,92 1.043,92

70.6263

Συντήρηση και 
επισκευή 

λεωφορείων 0,00 0,00 0,00

70.6321

Τέλη 
κυκλοφορίας κλπ 

λεωφορείων 0,00 0,00 0,00

70.6413
Μεταφορά 
μαθητών 0,00 0,00 0,00



70.6462
Δημοσίευση 

προκηρύξεων 0,00 0,00 0,00

70. 6641

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών 0,00 0,00 0,00

70. 6662.01

Προμήθεια 
οικοδομικών και 
λοιπών υλικών 
Δ.Ε. Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

70.6662.02

Προμήθεια 
οικοδομικών και 
λοιπών υλικών 
Δ.Ε. Κολινδρού 261,24 261,24 261,24

70.6662.03

Προμήθεια 
οικοδομικών και 
λοιπών υλικών 
Δ.Ε. Μεθώνης 0,00 0,00 0,00

70.6662.04

Προμήθεια 
οικοδομικών και 
λοιπών υλικών 
Δ.Ε. Πύδνας 0,00 0,00 0,00

70.6671

Ανταλλακτικά 
μεταφορικών 

μέσων 0,00 0,00 0,00
70.7133 ‘Έπιπλα και σκεύη 0,00 0,00 0,00

70.7135.01

Προμήθεια 
γραμματοθυρίδω
ν για τον οικισμό 

της Μεγάλης 
Γέφυρας 0,00 0,00 0,00

70.7135.05

Προμήθεια 
προκατασκευασμ

ένων WC 0,00 0,00 0,00

70.7135.06

Προμήθεια 
κουφωμάτων για 

το Κλειστό 
Γυμναστήριο του 

Γυμνασίου – 
Γενικού Λυκείου 

Αιγινίου 0,00 0,00 0,00

70.7311.01

Επισκευή και 
συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00

70.7311.19

Αποπεράτωση 
πολιτιστικού 

κέντρου Αιγινίου 
( α’ φάσης ) 0,00 0,00 0,00



70.7321.03

Κατασκευή 
κέντρου 

τουριστικής 
πληροφόρησης 

στην περιοχή του 
επισκοπικού 

συγκροτήματος 
Λουλουδιών 

Κίτρους 0,00 0,00 0,00

70.7413.02
Τοπογραφικές 
εργασίες κλπ 0,00 0,00 0,00

70. 8115
Διάφορα έξοδα 

ΠΟΕ 25.438,37 25.438,37 25.438,37

70. 8116
Δαπάνες 

αναλωσίμων ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00

70.8261.01

Καταβολή 
αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων 

ποσών 0,00 0,00 0,00

70.8315
Διάφορα έξοδα 

ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00

70.8316
Δαπάνες 

αναλωσίμων ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 1.376.360,76 1.318.539,92 1.318.539,92

Β)  Τα μέλη της  Ο.Ε.  κ.  Καζάς  Παναγιώτης και  κ.  Βασιλειάδου  Ξανθίππη 
δηλώνουν  παρόν  διότι   περιμένουν  να  δουν  τα  τελικά  απολογιστικά 
στοιχεία  του έτους και διότι δεν ψήφισαν και τον προϋπολογισμό έτους 
2017 .

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 41/2017
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                    Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                             Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Β. Λαγδάρης             Αιγίνιο 24– 04 – 2017       



Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  6/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  42/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  φανερού  προφορικού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Κέντρου 
Κοινότητας στο Αιγίνιο .

      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 η του μήνα 
Απριλίου  2017   ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
3807/20-04-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ



1. Λαγδάρης Ευάγγελος  Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 
3.
4.
5.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος 
Καζάς Παναγιώτης 
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ. ως μέλος , 2) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. 

ως μέλος , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
           
     Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το   6ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των μελών τις  Ο.Ε.  την αριθ.   75/2017  απόφαση του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  , σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η μίσθωση κτιρίου για τη 
στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύδνας Κολινδρού στο Αιγίνιο . 
      Θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διεξαγωγής της 
φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας .
    Η  χρονική περίοδος της μίσθωσης προτείνεται να είναι  τρία  ( 3 ) έτη και  
θα  αρχίζει  από την  υπογραφή της  σύμβασης  και  θα λήγει  την  αντίστοιχη 
ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης. Επιτρέπεται η παράταση της 
μίσθωσης μία ή και περισσότερες φορές , ανά τριετία και για χρονικό διάστημα 
μέχρι  τη  συμπλήρωση  δωδεκαετίας  από  το  χρόνο  έναρξης  της  αρχικής 
μίσθωσης .

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

Τα  μέλη  της          Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της 
αριθ.  75/2017  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,    ακολούθησε  διαλογική 
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81  , του άρθρου 
194  του  Ν.  3463/2006   καθώς  και  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  72  του 
Ν.3852/2010 .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α.  Καθορίζει τους όρους της διενέργειας φανερής προφορικής μειοδοτικής 

δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση  κτιρίου  για  τη  στέγαση  του  Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Πύδνας Κολινδρού στο Αιγίνιο όπως παρακάτω :

Άρθρο 1  ο  
  Ο Δήμαρχος προκηρύσσει φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη 
μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού στο Αιγίνιο.

Άρθρο 2  ο  
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:
1) Να έχει νόμιμη πολεοδομική άδεια και να μην υφίστανται πολεοδομικές υπερβάσεις 
της οικοδομικής άδειας.



2) Να καταλαμβάνει επιφάνεια εμβαδού τουλάχιστον 90 τ.μ.-100 τ.μ. και να είναι 
ισόγειο.
3)  Το  ακίνητο  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  πλησίον  του  Δημοτικού  Καταστήματος 
Αιγινίου, να διαθέτεις  χώρους δύο  WC ( ένα προσωπικού και κοινού και  ένα για 
ΑΜΕΑ ) , να διαθέτει χώρους για την υποδοχή των ωφελούμενων , την υποδοχή των 
ΑΜΕΑ , προσβασιμότητα για τα ΑΜΕΑ ,  γραφείο για συμβουλευτική υποστήριξη , 
γραφείο ατομικών συνεδρίων και γραφείο διοικητικού προσωπικού . 
4) Το ακίνητο θα πρέπει να είναι άμεσα λειτουργικό ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί 
και λειτουργήσει άμεσα το Κέντρο Κοινότητας .
5) Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τηλεφωνική σύνδεση και σύνδεση με δίκτυο 
internet .

Άρθρο 3  ο  
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής  του  συμφωνητικού  μίσθωσης  και  λήγει  την  αντίστοιχη  ημερομηνία 
παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης. Το ποσό του ενοικίου δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 
300,00 € μηνιαίως ( σύμφωνα και με το ποσό  χρηματοδότησης της συγκεκριμένης 
πράξης ) .
Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται, επιτρέπεται όμως η παράταση της μίσθωσης 
μία  ή  και  περισσότερες  φορές,  ανά  τριετία  και  για  χρονικό  διάστημα  μέχρι  τη 
συμπλήρωση  δωδεκαετίας  από  το  χρόνο  έναρξης  της  αρχικής  μίσθωσης.  Για  τη 
χρησιμοποίηση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με εκείνο της μίσθωσης που έληξε 
και ανάλογο με το χρόνο που θα χρησιμοποιηθεί το μίσθιο.

Άρθρο 4  ο  
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό 
Κατάστημα  Αιγινίου  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  σε  ημέρα  και  ώρα  που  θα 
καθοριστεί  από τον Δήμαρχο ο οποίος θα καλέσει  επί αποδείξει  να λάβουν μέρος 
μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή.

Άρθρο 5  ο  
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή 
ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου 
(Γραφείο Πρωτοκόλλου) και να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει:
1) Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης.
2) Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο.
3) Πλήρης περιγραφή του ακινήτου και  των τεχνικών προδιαγραφών (διεύθυνση, 
εμβαδόν, εσωτερική περιγραφή,  τουαλέτες κ.λ.π.).
4)  Οικοδομική  άδεια  του  κτιρίου  και  κάτοψη  του  κτιρίου  και  υπεύθυνη  δήλωση 
μηχανικού ότι δεν υφίστανται πολεοδομικές υπερβάσεις.
5) Τίτλοι ιδιοκτησίας.
Οι προσφορές θα διαβιβαστούν οίκοθεν από το Δήμο στην αρμόδια επιτροπή του 
άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 η οποία μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει  περί της 
καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους 
όρους διακήρυξης και θα συντάξει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την 
παραλαβή τους. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των προσφορών θα επιστραφούν 
στη Δήμο ο οποίος θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 6  ο  
Όσων  ιδιοκτητών  τα  ακίνητα  κριθούν  κατάλληλα  από  την  επιτροπή  ελέγχου 
καταλληλότητας θα ειδοποιηθούν με έγγραφη πρόσκληση από τον Δήμαρχο που θα 
προσδιορίζει την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας.



Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να λάβουν μέρους στο διαγωνισμό είτε αυτοπροσώπως 
είτε με νόμιμο εκπρόσωπο ο οποίος θα έχει ειδική εξουσιοδότηση ( με επικυρωμένο 
το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή). 

Άρθρο 7  ο  
Κάθε  προσφορά  είναι  υποχρεωτική  για  τον  μειοδότη,  η  υποχρέωση  δε  αυτή 
μεταβαίνει  αλληλοδιαδόχως  από  τον  πρώτο  στους  ακολούθους  και  επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 8  ο  
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 9  ο  
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10  ο  
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
σε αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για 
την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης .

Άρθρο 11  ο  
Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  κατόπιν  αποφάσεως  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
όταν:
α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Ο.Ε. ως ασύμφορο ή λόγω σφάλματος 
κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.
β)  Ο μειοδότης  με  τον εγγυητή του αρνούνται  να υπογράψουν τα πρακτικά της 
δημοπρασίας καθώς και  όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της 
εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός 
εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η επανάληψη 
της δημοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, 
ως  μέγιστο  όριο  προσφοράς  ορίζεται  το  τελευταίο  ποσό  που  δόθηκε  στην 
προηγούμενη δημοπρασία το οποίο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου 
αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 270/81.
Ο Δήμος επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος του προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς 
που  τυχόν  θα  υποστεί  από  την  μη  υπογραφή  της  συμβάσεως  εκ  μέρους  του 
εκμισθωτή.

Άρθρο 12  ο  
Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία στη διάρκεια της μίσθωσης ή οτιδήποτε 
άλλο  που  αφορά  τη  σύμβαση  που  θα  καταρτισθεί,  λύεται  από  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο.

Άρθρο 13  ο  
Το  μίσθωμα  θα  καταβάλλεται  από  τον  Δήμο  στον  κύριο  του  ακινήτου  που  θα 
αναδειχτεί ανάδοχος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μισθωτικού μήνα.

Άρθρο 14  ο  
Οποιαδήποτε, προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων συμφωνείται ότι 
γίνεται επ΄ ωφελεία του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού του τελευταίου δικαιουμένου να 
αφαιρέσει  αζημίως  γι΄  αυτόν  κάθε  εγκατάσταση  και  αποδώσει  το  μίσθιο  στην 
κατάσταση που παρέλαβε.

Άρθρο 15  ο  
Σε  περίπτωση  που  θα  μεταβιβαστεί  το  ακίνητο  που  θα  μισθωθεί,  ο  νέος  κύριος 
αναλαμβάνει  όλες  τις  υποχρεώσεις του πωλητή από την παρούσα μίσθωση, ο δε 



πωλητής  είναι  υποχρεωμένος  προτού  μεταβιβάσει  το  ακίνητο  να  γνωστοποιήσει 
εγγράφως στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.

Άρθρο 16  ο  
Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης βαρύνεται  με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που 
αναφέρονται  στο  μίσθωμα  καθώς  και  με  τα  έξοδα  δημοσίευσης  του  παρόντος 
διαγωνισμού.

Άρθρο 17  ο  
Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση μέσα σε οριζόμενη προθεσμία να παραδώσει το μίσθιο 
στη χρήση του Δήμου κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και τους 
αναφερόμενους  της  διακήρυξης  και  μετά  την  εκτέλεση  όλων  των  επισκευών  ή 
διαρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν σ αυτόν από την Επιτροπή. Διαφορετικά η μίσθωση 
λύεται από το Δήμο υπέρ του οποίου καταπίπτει η εγγύηση που έχει κατατεθεί, αυτός 
δε  μισθώνει  νέο  κτίριο  χωρίς  δημοπρασία  σε  βάρος  του  μειοδότη,  ο  οποίος 
υποχρεώνεται να αποζημιώσει το Δήμο για την μη έγκαιρη ή κατάλληλη παράδοση 
του  μισθίου  για  χρήση  και  σε  πληρωμή  της  τυχόν  επί  πλέον  διαφοράς  του 
μισθώματος.

Άρθρο 18  ο  
Ο ιδιοκτήτης  έχει  υποχρέωση να εκτελέσει  με  δική του δαπάνη τις  εργασίες  της 
εγκατάστασης νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου.

Άρθρο 19  ο  
  Σε περίπτωση προσφοράς χώρου σε πολυκατοικία ο Δήμος θα επιβαρύνεται μόνο με 
τη δαπάνη κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού που του αναλογεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό της πολυκατοικίας. Οι υπόλοιπες δαπάνες κοινοχρήστων θα βαρύνουν τον 
εκμισθωτή.

Άρθρο 20  ο     
Περίληψη  της  διακήρυξης   θα  δημοσιευθεί  σε  δύο  ημερήσιες  και  μία 

εβδομαδιαία  εφημερίδα  του  Νομού  ,  με  τοιχοκόλληση  στον  πίνακα 
ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου   από  αρμόδιο 
υπάλληλο  . 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 42/2017.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης            Αιγίνιο  24– 04– 2017        



Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  6/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  43/2017                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου 
στην Τ.Κ. Καταχά .

      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 η του μήνα 
Απριλίου  2017   ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
3807/20-04-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Λαγδάρης Ευάγγελος  Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 
3.
4.
5.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος 
Καζάς Παναγιώτης 
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ. ως μέλος , 2) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. 

ως μέλος , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
       

Ο  Πρόεδρος    κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το   7ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 



υπόψη των μελών της  Ο.Ε.  την  αριθ.  326/2016  απόφαση του  Δημοτικού 
Συμβουλίου   ,  σύμφωνα  με  την  οποία  αποφασίσθηκε  η  εκμίσθωση  του 
δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση Πευκώνας της  Τ.Κ. Καταχά , εμβαδού 
περίπου 135,00 τμ  .  Θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους 
όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας .

Για το συγκεκριμένο ακίνητο διενεργήθηκε δημοπρασία με βάση την αριθ. 
10/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία κρίθηκε άγονη . Για το 
λόγο  αυτό προτείνεται  να  πραγματοποιηθεί  εκ  νέου  δημοπρασία  με  νέους 
όρους . 

Προτείνεται η εκμίσθωση χώρου που περιγράφεται παραπάνω , για χρονική 
περίοδο τεσσάρων ( 4 ) ετών από την υπογραφή της σύμβασης και με πρώτη 
προσφορά  ετήσιου  μισθώματος  το  ποσό  των  χιλίων  διακοσίων   ευρώ 
(1.200,00 €).

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

Τα  μέλη  της      Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της αριθ. 
326/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,   ακολούθησε διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81 , του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2012  και  του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α.   Καθορίζει  τους  όρους  της  διενέργειας  φανερής  πλειοδοτικής 

δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου   στη   θέση 
Πευκώνας της  Τ.Κ.  Καταχά  , εμβαδού περίπου 135,00 τμ   , για χρονική 
περίοδο τεσσάρων  ( 4 ) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα 
γίνει  στο  Δημοτικό  Κατάστημα   Αιγινίου  ,  ύστερα  από  διακήρυξη  του 
Δημάρχου, στις 16-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. , ενώπιον της 
Αρμόδιας  Επιτροπής  του  Δήμου  που  ορίστηκε  με  την  αριθ.  382/2016 
απόφαση  του  Δ.Σ.  και  η  οποία  απαρτίζεται  από  το  Δήμαρχο  κ.  Λαγδάρη 
Ευάγγελο και  τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Κομπατσιάρη Μαριάννα  και 
Πορφυρίδη  Χριστόφορο ,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων (Ν.  3463/2006),  σε  συνδυασμό με  τις  διατάξεις  του  Π.  Δ/τος 
270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων της 
διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων 
και Κοινοτήτων» ως εξής:

Άρθρο 1  ο  
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για χρονικό  διάστημα    τεσσάρων ( 4 ) ετών 

από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης όπως προβλέπεται από 
τη σχετική νομοθεσία  .

Άρθρο 2  ο  
 Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα 
οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν 
καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον Δήμο Πύδνας - Κολινδρού.
Στη  δημοπρασία  γίνονται  δεκτοί  κατ΄  αρχήν  μόνο  δημότες  και  μόνιμοι 
κάτοικοι του Δήμου Πύδνας  Κολινδρού. 



  Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί 
σε μια (1) εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 23-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.00 π.μ. ,  στον ίδιο τόπο και έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι ( δημότες 
και μη δημότες )  .
Για  να  γίνει  κάποιος  δεκτός  στη  δημοπρασία  πρέπει  να  καταθέσει  στην 
επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο. Αν 

πρόκειται  για  εταιρεία  ή  κοινοπραξία,  οφείλει  να  προσκομίσει  σχετικό 
παραστατικό εκπροσώπησης.

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό 
δημόσιο.

3. Ως  εγγύηση,  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή 
Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγύηση 
σε ευρώ κατά την ημέρα της δημοπρασίας καταθέτοντας μετρητά στην 
αρμόδια  Επιτροπή,  σε  ποσοστό  Δέκα  (10)  τοις  εκατό  της  τιμής 
εκκίνησης  (  1.200,00  €  )  . Η  εγγύηση  αντικαθίσταται  μετά  την 
υπογραφή της  σύμβασης  με  άλλη,  ποσού ίσου  με  το Δέκα  (10)  τοις 
εκατό του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης 
και εντός των υπό της διακήρυξης οριζόμενων προθεσμιών καταβολής 
του μισθώματος και γενικά για την τήρηση των όρων της δημοπρασίας

4. Δημοτική ενημερότητα  για τα χρέη του προς το Δήμο Πύδνας - 
Κολινδρού, για τα βεβαιωμένα μέχρι και το Β΄ εξάμηνο του Οικονομικού 
Έτους 2016 και παλαιότερα (μισθώματα, Τέλη ύδρευσης και άρδευσης 
κ.λ.π.)

5. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των 
όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη 
γνώση  για  την  πραγματική  κατάσταση  του  μισθίου,  την  οποία 
αποδέχεται.  Σημειώνεται  ότι  η  εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας  της 
πραγματικής  κατάστασης  του  μισθίου,  δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνει 
αποδεκτή .

6. Πιστοποιητικό γέννησης που να προκύπτει  ότι  είναι  δημότης του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .

Άρθρο 3  ο  
 Αν  κάποιος  πλειοδοτεί  για  λογαριασμό  άλλου,  οφείλει  να  δηλώσει  αυτό  στην 
επιτροπή της δημοπρασίας πριν της έναρξης του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει 
να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό σχετική εξουσιοδότηση. Σε άλλη περίπτωση θα 
θεωρηθεί ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 4  ο  
 Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή 
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 5  ο  
Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει  αξιόχρεο  εγγυητή ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως 
και  σε  ολόκληρο  υπεύθυνος  με  αυτόν  για  την  εκπλήρωση των  όρων  της 
σύμβασης  και  ο  οποίος  θα  πρέπει  επίσης  να  προσκομίσει  φορολογική 
ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού  .

Άρθρο 6  ο  



 Ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωμα  για  αποζημίωση  λόγω μη 
έγκρισης  των πρακτικών της  δημοπρασίας  από τα  αρμόδια  κατά  το  νόμο, 
όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή).

Άρθρο 7  ο  
 Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.200,00 ευρώ 
ετησίως .

Άρθρο 8  ο  
 Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο και συγκεκριμένα την 
1/6 και 1/12 κάθε έτους  στο ταμείο του Δήμου. Με την υπογραφή 
της σύμβασης θα καταβληθεί το 1/2 του μισθώματος του έτους 2017 
ως προκαταβολή .

Άρθρο 9  ο  
 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει, μαζί με τον εγγυητή 
του, το Πρακτικό της δημοπρασίας.

Άρθρο 10  ο  
 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται  μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης επί των πρακτικών της δημοπρασίας (για 
το αποτέλεσμα αυτής), να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη 
και  υπογραφή  της  σύμβασης,  διαφορετικά  η  εγγύηση  που  έχει  καταθέσει 
καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  χωρίς  δικαστική  παρέμβαση,  ενεργείται  δε 
αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι 
δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την 
προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 11  ο  
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή 
ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 12  ο  
Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του 
αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 13  ο  
 Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 
δουλείες,  τα  όρια  αυτού,  να  προστατεύει  αυτό  από κάθε  καταπάτηση  και 
γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζημίωση.

Άρθρο 14  ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην 
κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 15  ο  
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του 
μισθίου από το μισθωτή.

Άρθρο 16  ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί νόμιμα το ακίνητο, αποκλειστικά και 
μόνο ως αναψυκτήριο .
Υποχρεούται να προστατεύει και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις του καθώς και 
τον περιβάλλοντα χώρο, ευθυνόμενος για την προστασία του πρασίνου και 
την καλή καθαριότητα όλου του χώρου.



Άρθρο 17  ο  
Απαγορεύονται  παρεμβάσεις  στο  ακίνητο  που  μπορεί  να  αλλάξουν  τα 
αρχιτεκτονικά  στοιχεία  των  όψεων  του,  καθώς  και  στοιχεία  του  φέροντα 
οργανισμού.
Απαγορεύεται η προσθήκη μόνιμων ή προσωρινών κατασκευών που μπορεί να 
αλλοιώσουν την αισθητική και λειτουργία του χώρου.
Γενικά  ο  μισθωτής  υποχρεούται  στην  εφαρμογή  των  Αστικών  –  Δημόσιας 
Τάξης-  Υγειονομικών  –  Πολεοδομικών  διατάξεων  καθώς  και  κανονιστικών 
αποφάσεων του Δήμου, με τις οποίες δεσμεύεται.

Άρθρο 18  ο  
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, για την πραγματική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται το μισθίο, της οποίας τεκμαίρετε ότι έχει λάβει γνώσιν 
ούτως, ουδέ δια την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, 
συνεπώς,  υποχρεούται  εντεύθεν  εις  την  επιστροφήν  ή  μείωσιν  του 
μισθώματος, ουδέ εις την λύσιν της μισθώσεως. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για 
τυχόν υλικές ζημίες που θα υποστεί το ακίνητο από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, 
κακοκαιρία κ.λ.π.) και πρόκληση ζημιών από τρίτους.

Άρθρο 19  ο  
Ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί  τον υπάρχοντα εξοπλισμό του αναψυκτηρίου, 
τον οποίο θα παραλάβει με την εγκατάστασή του στο μίσθιο και τον οποίο 
οφείλει  να  παραδώσει  στην  κατάσταση  που  τον  παρέλαβε.  Σε  περίπτωση 
φθοράς, καταστροφής ή απώλειας ο μισθωτής ευθύνεται σε αποζημίωση.
Επίσης  για  την  λειτουργία  του  αναψυκτηρίου,   ο  μισθωτής  μπορεί  να 
εγκαταστήσει δικό του εξοπλισμό των οποίο θα παραλάβει με την αποχώρησή 
του από το μίσθιο.

Άρθρο 20  ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει το λογαριασμό της Δ.Ε.Η. του χώρου 
που εκμισθώνεται στο όνομα του  και να επιλέξει ο ίδιος την κατηγορία του 
ρεύματος που θέλει. Όλα τα έξοδα της ΔΕΗ επιβαρύνουν τον ίδιο .

Άρθρο 21  ο  
Για  την  μουσική  εκτός  του  χώρου  του  κτιρίου,  μπορεί  ο  μισθωτής  να 
λειτουργήσει στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύος ή ζωντανή μουσική (π.χ. 
μουσικά όργανα όπως πιάνο,  κιθάρα κ.λ.π.), χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή για 
τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας, σε χαμηλή ένταση έτσι ώστε να μην 
ενοχλούνται οι περίοικοι από ηχορύπανση .

Άρθρο 22  ο  
Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  και  λειτουργία  ηλεκτρονικών  παιγνίων  και 
παιχνιδιών μέσω ηλεκτρονικών  υπολογιστών με τη χρήση του διαδικτύου , 
καθώς και η διαμόρφωση και τοποθέτηση χαρτοπαίγνιων.
Γενικά  απαγορεύονται  τα  τυχερά  παίγνια  με  οποιαδήποτε  μορφή  και  αν 
εκφράζονται.

Άρθρο 23  ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να φωτίζει επαρκώς τον εσωτερικό και περιβάλλοντα 
χώρο  του  κτιρίου.  Δεν  θα  υπάρχουν  ώρες  λειτουργίας  κατά  τις  οποίες  ο 
φωτισμός θα είναι χαμηλός.

Άρθρο 24  ο  



Ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ   ¨  και  η  συμπεριφορά  του 
προσωπικού που θα απασχολήσει ο μισθωτής, θα πρέπει να είναι φιλική προς 
τους επισκέπτες και κυρίως προς τα παιδιά.

Άρθρο 25  ο  
Ο  μισθωτής  υποχρεούται  να  λειτουργεί  το  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  νόμιμα, 
εφαρμόζοντας τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλισή του, την 
ασφάλιση του προσωπικού, την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή 
σε οποιονδήποτε τρίτο, τις άδειες λειτουργίας κ.λπ..
Ο  Δήμος  δεν  αναλαμβάνει  και  δεν  έχει  καμία  υποχρέωση  για  δαπάνες 
ημερομισθίων  των  εργαζομένων  που  θα  προσλάβει  ο  μισθωτής,  για 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις, καθώς επίσης δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης του 
προσωπικού του μισθωτή σε ασφαλιστικό φορέα ή παροχών σε είδος προς 
τους εργαζομένους. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις βαρύνουν τον μισθωτή. 

Άρθρο 26  ο  
Ο μισθωτής  έχει  την  υποχρέωση  να  εκδώσει  ο  ίδιος  Άδεια  Καταστήματος 
Υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και άδεια λειτουργίας μουσικής στο όνομά 
του, επιβαρυνόμενος όλες τις σχετικές δαπάνες.

Άρθρο 27  ο  
Γίνεται σαφές ότι η μίσθωση αφορά μόνον τον χώρο του ¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ¨ 
όπως περιγράφεται  παραπάνω. Η λειτουργία των χώρων αυτών είναι  στην 
αποκλειστική ευθύνη του Δήμου και γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των 
οργάνων του.
Ιδιαίτερα  τονίζεται  ότι  η  είσοδος  στο  συγκρότημα  των  επισκεπτών,  η 
παραμονή τους σε αυτόν, καθώς και η αποχώρηση από αυτόν, κατά κανένα 
τρόπο δεν αφορά τον μισθωτή.

Άρθρο 28  ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να κρατάει το μίσθωμα ανοικτό και να λειτουργεί 
κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από κάποιο χρονικό διάστημα 
το οποίο θα ορίσει ο μισθωτής  , εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος .

Άρθρο 29  ο  
Σε περίπτωση μη τήρηση ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω όρους, ο 
μισθωτής κηρύσσετε έκπτωτος της μισθώσεως και ενεργείται σε βάρος του 
αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με το άρθρο 10ο της παρούσης.

Άρθρο 30  ο  
Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  δημοσιευτεί  σε  δύο  ημερήσιες 
εφημερίδες   και  μία  εβδομαδιαία  εφημερίδα  του  Νομού  ,  στον  πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου με αποδεικτικό και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Άρθρο 31  ο  
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου 
ή συμφωνητικού.

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 43/2017.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης             Αιγίνιο  24– 04 – 2017        
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