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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 4 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 3ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 3 Δεκεμβρίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 18:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 29.11.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ασπασία Αργεντίνη,  Χαράλαμπος Ζαγουρής, 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός  

Απόντα μέλη  : 2 

Ηλίας Στουραΐτης, Αρετούσα Μακρή 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 

δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 218/2019 

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

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

(εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 

2019, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα 

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 
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4. Την υπ’ αριθμ. 179/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα «έγκριση 

χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης». 

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η 

πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με 

ΚΑ 00-6733 για την καταβολή συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά ειδικότερα: 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Γ. του Δ. 

− Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Τ. του Α. 

− Ποσό: 200,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Μ.Κ. του Χ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Γ.Μ. του Μ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Π. του Μ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Μ.Ν. του Ι. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Τ.Μ. του Ι. 

− Ποσό: 700,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Β.Ε. του Κ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Σ. του Μ. 

Για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, 

σύμφωνα με τις εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και την υπ’ 

αριθμ.179/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

− Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

− Την υπ’ αριθμ.179/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733 

με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι: 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Γ. του Δ. 

− Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Τ. του Α. 

− Ποσό: 200,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Μ.Κ. του Χ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Γ.Μ. του Μ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Π. του Μ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Μ.Ν. του Ι. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Τ.Μ. του Ι. 

− Ποσό: 700,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Β.Ε. του Κ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Σ. του Μ. 

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) για την 

επανατοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων στα πλαίσια του εορτασμού των 

Χριστουγέννων στο Δήμο Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 219/2019 

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

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

δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) για την επανατοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων στα 

πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων στο Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 

«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία 

αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 4 από 128 
 

για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 

προϋπολογισμού. 

2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και 

του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 

4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το 

δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, 

νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της 

περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 

«Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης». 

Επειδή στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής η εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 

15-6473 «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη 

εξειδίκευσης αυτής για την επανατοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων στο Δήμο 

Λαυρεωτικής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την 

εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 13.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά την επανατοποθέτηση των 

χριστουγεννιάτικων δένδρων (τοποθέτηση-σύνδεση, αποσύνδεση – αποξήλωση μετά το πέρας των 

εορτών – φύλαξη στις αποθήκες του Αναδόχου), για τις ανάγκες στολισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, 

σε βάρος του ΚΑ 15-6473 «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» των προϋπολογισμών 

εξόδων οικονομικών ετών 2019 και 2020. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των απαιτούμενων 

πιστώσεων θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

− Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 15-6473 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 

− Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ανωτέρω ΚΑ δαπανών του υπό έγκριση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης για την επανατοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων 

(τοποθέτηση-σύνδεση, αποσύνδεση – αποξήλωση μετά το πέρας των εορτών – φύλαξη στις αποθήκες 

του Αναδόχου), για τις ανάγκες στολισμού στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων στο Δήμο 

Λαυρεωτικής, ποσού 13.000,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 15-6473 «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων» των προϋπολογισμών εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικών ετών 2019 και 

2020. 

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.45/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα 

‘’προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των 

Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών’’ και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 

Αρ. Απόφ.:220/2019 

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

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

αριθμ.45/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια υγρών 

καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων για 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών’’ και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

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

1. Τις διατάξεις: 

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

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

− του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1  

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» 

− του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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− του 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. 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 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. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2497/22.11.2019 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας σχετικά με την 

προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

(ΑΔΑΜ: 19REQ005934308) 

3. Την υπ’ αριθμ.106/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

σχετικά με τον προγραμματισμό της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του για 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑ: ΩΣΡΧΟΞ1Β-5Μ6) 

4. Την υπ’ αριθμ. 311/29.11.2019 απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» με θέμα 

«Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών» (ΑΔΑ: ΩΜΥ4ΟΞ1Β-ΝΒ4) 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2083/15.11.2019 εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την 

προγραμματισμό της προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των δομών του 

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑΜ: 19REQ005863535) 

6. Την υπ’ αριθμ. 109/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας καυσίμων (ΑΔΑ: 6ΠΚΞΟΚΚΟ-ΩΡ7) 
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7. Την υπ’ αριθμ. 204/26.11.2019 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» με θέμα 

«Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών» (ΑΔΑ: 6ΑΒΠΟΚΚΟ-ΞΕΜ) 

8. Το αρ. πρωτ: 358/12.11.2019 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών (ΑΔΑΜ: 19REQ005838356) 

9. Το πρακτικό Νο10/12.11.2019 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ περί προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης ποσότητα 220.000 λίτρων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑ: 

786ΟΟΞΥ4-Γ05) 

10. Το αρ. πρωτ: 307/12.11.2019 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ σχετικά με τον προγραμματισμό 

προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑΜ: 19REQ005839544) 

11. Το πρακτικό Νο10/15.11.2019 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ περί προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης ποσότητας 180.000 λίτρων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑ: 

6ΗΤΥΟΞΥ4-7ΤΕ) 

12. Την υπ’ αριθμ. 979/25.11.2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «Έγκριση 

Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις 

ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» (ΑΔΑ: 

ΨΟΣΧΩΛ1-ΔΙΖ) 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21257/19.11.2019 εισήγηση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του  Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 19REQ005886306) 

14. Την υπ’ αριθμ. 980/25.11.2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «Έγκριση 

Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» (ΑΔΑ: 7Χ3ΝΩΛ1-Β6Η) 

15. Την υπ’ αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2019 (ΑΔΑ: ΩΛΑΓΩΛ1-ΦΡΦ) 

16. Την υπ’ αριθμ.45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών   

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

διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την ανάρτηση των σχετικών συμφωνητικών 

στο ΚΗΜΔΗΣ, αρχόμενης όχι νωρίτερα της 1ης Μαρτίου 2020, με δυνατότητα χρονικής παράτασης 

μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) ομάδες - τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες των δομών 

των Φορέων: 

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

υποβάλλοντας προσφορά είτε για μία ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο της 

προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές 

αναφέρθηκαν ανωτέρω και για τα δύο έτη στα οποία αφορά η προμήθεια. 

Επειδή τα υπό προμήθεια είδη είναι ομοειδή προϊόντα, η προμήθεια θα γίνει από έναν 

Προμηθευτή ανά Φορέα, προς εξυπηρέτηση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

Επίσης, επειδή για τις ποσότητες των αναφερόμενων ειδών δεν μπορεί να γίνει ακριβής 

πρόβλεψη, επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση των συμβατικών ποσοτήτων μεταξύ των ειδών της κάθε 

ομάδας, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού ανά ομάδα. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.629.554,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (2.120.608,065 ευρώ + ΦΠΑ 24%: 508.945,935 ευρώ = 

2.629.554,00 ευρώ). 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου 

Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό 

ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε 
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ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό έως 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014). 

Σε περίπτωση κατακύρωσης της ανάθεσης με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης το συμβατικό 

ποσό κάθε ομάδας καυσίμων, δεν θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης για τη 

συγκεκριμένη ομάδα. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαβιβάζει προς έγκριση την υπ’ αριθμ.45/2019 μελέτη 

με τίτλο ‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ’’, προϋπολογισμού δαπάνης 

2.629.554,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και αιτείται την κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου - 

αναδόχων της προμήθειας. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

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

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

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Tα αιτήματα του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ, 

− Την υπ’ αριθμ.45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Την έγκριση της αριθμ.45/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο: 

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ’’, προϋπολογισμού δαπάνης 

2.629.554,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό 

διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες 

μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
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είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό έως 5% (άρθρο 63 

Ν.4257/2014). 

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

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

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

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών, 
Γραφείο Προμηθειών 

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

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης Προμήθειας Δήμος Λαυρεωτικής 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 
ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’’ 
ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’’ 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 
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γ)       Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται 

από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, 

Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. 

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

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016, με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, έπειτα από συντμημένο διάστημα 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 

Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:  

1.  ο Δήμος Λαυρεωτικής 

2. το ΝΠΔΔ ΄΄ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

3. το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

4. το ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ 

5. το ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’  

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Φορέων ως 

κατωτέρω: 

Δήμος Λαυρεωτικής  

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2019 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2022 

10-6641. 0,00€ 30.000,00€ 45.000,00€ 10.000,00 € 

10-6643. 0,00€ 9.000,00€ 15.000,00€ 4.000,00 € 

15-6641. 0,00€ 35.000,00€ 50.000,00€ 15.000,00 € 

15-6643. 0,00€ 9.000,00€ 10.000,00€ 4.000,00 € 

20-6641. 0,00€ 450.000,00€ 650.000,00€ 200.000,00 € 

30-6641. 0,00€ 70.000,00€ 80.000,00€ 20.000,00 € 

30-6644. 0,00€ 15.000,00€ 13.350,00€ 5.000,00 € 

35-6641. 0,00€ 22.000,00€ 40.000,00€ 12.000,00 € 

35-6644. 0,00€ 15.000,00€ 13.000,00€ 5.000,00 € 

mailto:nitsa@lavrio.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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70-6641. 0,00€ 35.000,00€ 60.000,00€ 15.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00€ 690.000,00€ 976.350,00 € 290.000,00€ 
 

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2019 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2022 

15-6643.003 0,00€ 8.000,00€ 12.360,00€ 4.360,00€ 
15-6643.004 0,00€ 2.000,00€ 3.090,00€ 1.090,00€ 
15-6643.006 0,00€ 10.000,00€ 20.600,00€ 10.600,00€ 
15-6641.003 0,00€ 2.000,00€ 4.662,00€ 2.662,00€ 
60-6641.001 0,00€ 2.000,00€ 4.662,00€ 2.662,00€ 
15-6641.001 0,00€ 2.100,00€   3.108,00€ 1.008,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00€ 26.100,00€ 48.482,00€ 22.382,00€ 

 

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»  

Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2019 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2022 

15-6643 0,00€ 37.320,00€ 82.320,00€ 45.000,00€ 

 

ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

 

ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 
2019 

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 
2020 

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 
2021 

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 
2022 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00€ 60.000,00€ 113.190,00€ 53.190,00€ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

0,00€ 
 50.000,00€ 92.610,00€ 42.610,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00€ 110.000,00 € 205.800,00 € 95.800,00 € 
 

Οι Σχολικές Επιτροπές, λόγω του ειδικού καθεστώτος από το οποίο διέπονται, δε συντάσσουν 

προϋπολογισμό και οι σχετικές δαπάνες θα καλυφθούν από τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν τα ως 

άνω νομικά πρόσωπα από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (σχετική 

αναφορά γίνεται στο αριθμ. πρωτ: 30106/10-10-2013 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ.).  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο 

θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των δομών 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «ΚΕΦΑΛΟΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου 

Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την ανάρτηση των σχετικών συμφωνητικών στο 

ΚΗΜΔΗΣ, αρχόμενης όχι νωρίτερα της 1ης Μαρτίου 2020, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

 

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 21257/19.11.2019 αίτημα Δήμου Λαυρεωτικής) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΥΣ 2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΑΞΙΑ  
(προ ΦΠΑ) 

1.1 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 Λίτρο 650.000 650.000 1,095 1.423.709,677 

1.2 Πετρέλαιο 
θέρμανσης 09135100-5 Λίτρο 25.000 25.000 0,830 41.491,935 

1.3 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 Λίτρο 45.000 45.000 1,250 112.500,000 

ΣΥΝΟΛΟ 720.000           720.000 1.577.701,613 

Φ.Π.Α. 24% 378.648,387 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 1.956.350,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(σύμφωνα με την αριθμ.106/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ  
(προ ΦΠΑ) 

2.1 Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

09135100-5 Λίτρο  35.000 35.000 0,831 58.145,161 

2.2 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 Λίτρο  8.000 8.000 1,253 20.051,613 

ΣΥΝΟΛΟ 43.000           43.000 78.196,774 

Φ.Π.Α. 24% 18.767,226 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 96.964,00 

 

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.109/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 
(προ ΦΠΑ) 

3.1 Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

09135100-5 Λίτρο 80.000 80.000 0,830 132.774,194 

ΣΥΝΟΛΟ 80.000           80.000 132.774,194 

Φ.Π.Α. 24% 31.865,807 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 164.640,00 

 

ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(σύμφωνα με το αριθμ.10/12.11.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΑΞΙΑ 
(προ ΦΠΑ) 

4.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρο 110.000 110.000 0,830 182.564,516 

ΣΥΝΟΛΟ 110.000        110.000 182.564,516 

Φ.Π.Α. 24% 43.815,484 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 226.380,00 

 
 
ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(σύμφωνα με το αριθμ.10/15.11.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 
(προ ΦΠΑ) 

5.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρο 90.000 90.000 0,830 149.370,968 

ΣΥΝΟΛΟ 90.000           90.000 149.370,968 

Φ.Π.Α. 24% 35.849,032 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 185.220,00 

 
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία 

υποβάλλοντας προσφορά είτε για μία ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο της 

προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν 

ανωτέρω και για τα δύο έτη στα οποία αφορά η προμήθεια. 

Καθώς τα υπό προμήθεια είδη είναι ομοειδή προϊόντα, ζητείται η προμήθεια να γίνει από έναν 

Προμηθευτή ανά Φορέα, προς εξυπηρέτηση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

Επειδή για τις ποσότητες των αναφερόμενων ειδών δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη, 

επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση των συμβατικών ποσοτήτων μεταξύ των ειδών της κάθε ομάδας, 

χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού ανά ομάδα. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.629.554,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% (2.120.608,065 ευρώ + ΦΠΑ 24%: 508.945,935 ευρώ = 2.629.554,00 ευρώ). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ 

αριθμ. 45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Α’), η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. 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,   

4. 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»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. 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”, 

8. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

10. 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 των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  

του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 

κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

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

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
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14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

16. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

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

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

17. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

18. του άρθρου 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το 

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

ισχύει 

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

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

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

συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

20. 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. 

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα: 

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2497/22.11.2019 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας σχετικά με την 

προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

(ΑΔΑΜ: 19REQ005934308) 

2. H υπ’ αριθμ.106/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ σχετικά 

με τον προγραμματισμό της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑ: ΩΣΡΧΟΞ1Β-5Μ6) 

3. Η υπ’ αριθμ. 311/29.11.2019 απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» με θέμα 

«Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών» (ΑΔΑ: ΩΜΥ4ΟΞ1Β-ΝΒ4) 

4. H υπ’ αριθμ. πρωτ: 2083/15.11.2019 εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την προγραμματισμό 

της προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
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Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑΜ: 19REQ005863535) 

5. Η υπ’ αριθμ. 109/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας καυσίμων (ΑΔΑ: 6ΠΚΞΟΚΚΟ-ΩΡ7) 

6. Η υπ’ αριθμ. 204/26.11.2019 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» με θέμα 

«Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών» (ΑΔΑ: 6ΑΒΠΟΚΚΟ-ΞΕΜ) 

7. Το αρ. πρωτ: 358/12.11.2019 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών (ΑΔΑΜ: 19REQ005838356) 

8. Το πρακτικό Νο10/12.11.2019 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ περί προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης ποσότητα 220.000 λίτρων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑ: 

786ΟΟΞΥ4-Γ05) 

9. Το αρ. πρωτ: 307/12.11.2019 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ σχετικά με τον προγραμματισμό 

προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑΜ: 19REQ005839544) 

10. Το πρακτικό Νο10/15.11.2019 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ περί προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης ποσότητας 180.000 λίτρων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΑΔΑ: 

6ΗΤΥΟΞΥ4-7ΤΕ) 

11. Η υπ’ αριθμ. 979/25.11.2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «Έγκριση Ανάληψης 

Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» (ΑΔΑ: ΨΟΣΧΩΛ1-

ΔΙΖ) 

12. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 21257/19.11.2019 εισήγηση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του  Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 19REQ005886306) 

13. Η υπ’ αριθμ. 980/25.11.2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «Έγκριση Ανάληψης 

Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» (ΑΔΑ: 7Χ3ΝΩΛ1-Β6Η) 

14. Η υπ’ αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
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προμηθειών για το έτος 2019 (ΑΔΑ: ΩΛΑΓΩΛ1-ΦΡΦ) 

15. Η υπ’ αριθμ.45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών   

16. Η υπ’ αριθμ……./2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.45/2019 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παρούσας 

σύμβασης (ΑΔΑ: ……) 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

…. Δεκεμβρίου 2019 
Ημέρα ……… 

… Δεκεμβρίου 2019 
Ημέρα ……  
ώρα 08:00 

Ιανουαρίου 2020 
Ημέρα …… 
 ώρα 14:00 

 

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. 

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

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

άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) 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. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις …. 

Δεκεμβρίου 2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη, η αριθμ.45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και τα λοιπά παραρτήματα, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη, η αριθμ.45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και τα λοιπά παραρτήματα, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό : 82563. 

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

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

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

Ν.4412/2016 σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

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

Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) καθώς και 

όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνει το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές στους οποίους 

κατακυρώθηκε η προμήθεια, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

Εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε ομάδες, επιμερίζεται η δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά ομάδα, 

αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας. 

 Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το 

Δήμο Λαυρεωτικής.  

Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για μία ή περισσότερες ομάδες, ο Δήμος Λαυρεωτικής 

αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στις αντίστοιχες ομάδες. 

 

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 

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

 

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 προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Α. Η αριθμ.45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Β. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Γ. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης). 

Δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

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

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

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), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση  

(όροι διακήρυξης και διαδικασία διαγωνισμού) από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, Γραφείο Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος: Γ. 

Μαργαρίτη, τηλέφωνο 2292 3 20147, fax: 2292 0 69 130, e-mail: nitsa@lavrio.gr, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 

πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.  

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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο (Υπουργική 

Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14).  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 

που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) 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 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 έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

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

1497/1984 (Α΄188).  

Επιτρέπεται 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

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

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

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

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

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

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

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

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

μπορούν να υποβάλλονται 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. 

Στην παρούσα διαδικασία τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 

94). 

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι: 

Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

κεκυρωμένων αντιγράφων. 

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 

δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) 

ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 23 από 128 
 

στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 

διαγωνιζόμενους. 

Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα (σε όποιο σημείο της διαδικασίας κι αν υποβάλλονται), γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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.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,  
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η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 

ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και  

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

σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών δίνονται στο παράρτημα Γ. 

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, 

ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
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Διευκρινίζεται ότι συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας, 

προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση.  

Αναλυτικά: 

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση 
συμμετοχής 

1.1 Πετρέλαιο κίνησης 1.423.709,677€ 

31.554,00€ 1.2 Πετρέλαιο θέρμανσης 41.491,935€ 

1.3 Βενζίνη αμόλυβδη 112.500,000€ 

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση 
συμμετοχής 

2.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 58.145,161€ 
1.564,00€ 

2.2 Βενζίνη αμόλυβδη 20.051,613€ 

 

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση 
συμμετοχής 

3.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 132.774,194€ 2.655,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση 
συμμετοχής 

4.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 182.564,516€ 3.651,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση 
συμμετοχής 

5.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 149.370,968€ 2.987,00€ 

 

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, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 26 από 128 
 

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, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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, 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) 

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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

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

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

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

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

οικονομικού φορέα,  

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

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

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

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

 

(Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ 

αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις) 

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

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

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  

στους διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
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με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία.  

Αν ο οικονομικός φορέας 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 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 (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ). 

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

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

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

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

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

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

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

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

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

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

δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

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

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

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

την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

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 
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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 2.2.9.2 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

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

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

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

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

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας 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  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 31 από 128 
 

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.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται απόδειξη Οικονομικής και 

Χρηματοοικονομικής Επάρκειας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας για 

την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται: 

Α. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (έτη 2016, 2017, 2018), να έχουν εκτελέσει 

τουλάχιστον 2 ή και περισσότερες συμβάσεις συναφούς με το ζητούμενο αντικείμενο της παρούσας 

διακήρυξης, οι οποίες αθροιστικά θα είναι συνολικής αξίας ίσης με το 30% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 

Για το σκοπό αυτό ο Οικονομικός Φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία 

τα αποδεικτικά μέσα της οποίας θα προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της 

σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

Αποδεικτικά στοιχεία: 

− Στην περίπτωση που ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων και 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή. 

− Στην περίπτωση που ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε αντίγραφα από 

επίσημα παραστατικά, είτε βεβαίωση του αποδέκτη. 

Β. Να διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας 

πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. 

Γ. Να διαθέτουν κινητό σημείο ανεφοδιασμού, ήτοι νόμιμα αδειοδοτημένο και κατάλληλα 

διαμορφωμένο όχημα μεταφοράς υγρών καυσίμων, με δυνατότητα παράδοσης και ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης εντός του βυτίου σε οποιοδήποτε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Αποδεικτικά στοιχεία: 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος 

2. Αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης του οχήματος  

3. Αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής τελών κυκλοφορίας του οχήματος, για το τρέχον έτος 

4. Τεχνική Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία θα κατατεθούν εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς. 

Δ. Να καταθέσουν: 
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− υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε 

σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και 

κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

− υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, στην οποία θα δηλώνουν ότι 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης του διαγωνισμού. 

− υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση 

των τοπικών συνθηκών και θα είναι σε θέση να καλύψουν το σύνολο των ποσοτήτων του συμβατικού 

αντικειμένου. 

Ε. Να καταθέσουν: 

− υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα βυτιοφόρα 

που θα πραγματοποιούν τις παραδόσεις καυσίμων διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος 

διασφαλίζει: 

 την αυτόματη αναγνώριση της δεξαμενής των αυτοκινήτων ή εγκαταστάσεων (δακτύλιοι) – – 

αποδέκτη καυσίμου 

 τη ροή καυσίμου μόνο κατά τη διάρκεια που η μάνικα εκροής του βυτιοφόρου είναι 

συνδεδεμένη με τη σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής  

 την αυτόματη έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού μετά τη παράδοση του καυσίμου 

Αποδεικτικά στοιχεία: 

Βεβαίωση αξιοπιστίας του εγκαταστάτη του συστήματος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αυτό 

λειτουργεί στην Ελληνική αγορά για τουλάχιστον τρία (3) έτη και στο διάστημα αυτό έχει 

πραγματοποιήσει παραδόσεις σε τουλάχιστον χίλιες (1.000) δεξαμενές.  

Στ. Να τηρούν σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ή 

άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής τουλάχιστον 

‘’Οδική μεταφορά και διανομή υγρών καυσίμων και Εμπόριο υγρών καυσίμων’’. 

Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα κατατεθεί εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς 

Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών 

φορέων. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να καταθέσουν το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται ανωτέρω (άρθρο 2.2.6 «Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα», περ. 

στ).  
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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 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. 

 2.2.9.1 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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7.  

[Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος 

ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία  Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)].  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

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

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1   της παρούσας για 

το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

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

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο 

ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 

στηρίζεται. Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας 

στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο Μέρος IV, συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V για κάθε έναν από τους 

φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των 

οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα 

εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο 

την ενότητα α του μέρους IV, χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα 

του μέρους IV. 

 

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 παραγράφου 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. 5 και 2.2.6 ). 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 35 από 128 
 

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 βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

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, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

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 2.2.3.1, 

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, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
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Ειδικά για την παράγραφο 2.2.3.2 α., διευκρινίζεται ότι εάν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

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

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

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

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

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

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

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

- Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

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

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

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 

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

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, που θα 

αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην 

καταβολή εισφορών. 

Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
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που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.   

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 

με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 

81 του Ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ε) 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, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 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 
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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» 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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. 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αποδεικτικά 

μέσα, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας (τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα) και στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της αριθμ.45/2019 μελέτης (Παράρτημα Α). 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7 της παρούσας και στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της 

αριθμ.45/2019 μελέτης (Παράρτημα Α). 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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.7. 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.8. 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.9. 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. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί 

τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 

ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 41 από 128 
 

υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006. 

Το εν λόγω ποσοστό θα είναι ενιαίο για τα είδη της κάθε ομάδας. 

Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό έως 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014). 

 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α (αριθμ.45/2019 

μελέτη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) της Διακήρυξης, άρθρο για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας κατά ομάδα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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

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

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

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

2.4.2 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 στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215 «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 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

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

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 
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στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

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 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

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

 

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 ηλεκτρονικά 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 
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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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

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 τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 

του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 2 του  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 

ηλεκτρονική 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»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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

περιλαμβάνουν:  
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016 και  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β).  

Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παραρτήματος 1 αυτής. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με 

τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πύλη http://www.promitheus.gov.gr. Σχετική 

είναι και η υπ’ αριθμ. 23 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει 

για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

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

ή ποιες ομάδες συμμετέχει και θα δηλώνει το μέρος της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτο υπό μορφή εργολαβίας, καθώς και τον εργολάβο (Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα 

της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνουν). 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

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

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  

Α (υπ’ αριθμ.45/2019 μελέτη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) της Διακήρυξης, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στο ως άνω Παράρτημα..  

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

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως 

«δωρεάν» κλπ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ορίσθηκε στο άρθρο 1.3). 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει σε μορφή 

αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά», το αντίστοιχο 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Δ) της παρούσας διακήρυξης, της ομάδας ή των 

ομάδων για τις οποίες καταθέτει προσφορά. 

Α. Τιμές 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στην τιμή 

των προσφερόμενων ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς, όπως αναφέρονται και στον 

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της αριθμ. 45/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Πετρέλαιο Θέρμανσης: 0,830 ευρώ/λίτρο 

Πετρέλαιο Κίνησης: 1,095 ευρώ/λίτρο 

Βενζίνη Αμόλυβδη: 1,250 ευρώ/λίτρο 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω 

ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) 

δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από τις ως άνω τιμές αναφοράς. 

Παράδειγμα 

Έστω ότι ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας έχει προσφέρει έκπτωση 3% επί της τιμής αναφοράς για 

το πετρέλαιο κίνησης.  

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 

προσφοράς 1,095 – (1,095*3/100)= 1,062 ευρώ  

Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό έως 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014). 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθειας των ζητούμενων ειδών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

αυτόματα από το σύστημα.  

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

αναπροσαρμόζονται.  

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.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

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

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, 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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

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 
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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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

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

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

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 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 είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 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. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

σύμβασης. 

 

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» μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

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

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

προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 

και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των 

αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 

σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 

προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

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 (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

και 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 του τους, κατά τις διατάξεις 

του Ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
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βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 

παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 

το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του Ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης 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 προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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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 από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω 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 δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό 

που συνοδεύει τη σύμβαση. 

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

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

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

επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Ο/οι Ανάδοχοι της παρούσας διαδικασίας θα υπογράψουν ξεχωριστές συμβάσεις με: 

− Το ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

− Το ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

− Το ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

− Το ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

− Το ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Η παρακολούθηση κάθε σύμβασης θα γίνεται από τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης της προμήθειας, 

ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης και των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από αυτήν. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 

α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 
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Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 

διαδικασίας. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 

και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 

τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 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 
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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  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

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 το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

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

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης 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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

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.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016. 

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  

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και στο τέλος κάθε μήνα θα 

εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα και με τις 

τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα δελτία πιστοποίησης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους 

της ημέρας παράδοσής ή της αμέσως προηγούμενης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί Δελτίο Τιμών για τη 

συγκεκριμένη ημέρα. 

Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη 

συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον 

πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

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

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

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την τμηματική παράδοση και μετά την υπογραφή 
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των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή, 

διαφορετικά ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση. 

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.  

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 0,07% 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 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

δ) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης στον εθνικό τύπο.  

ε) Τα έξοδα δειγματοληψίας και ελέγχων. 

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

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 1% 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. 
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

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

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

σύμβασης. 

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. 

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), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 

από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 

221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
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οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 

προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 

205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

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

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα 

χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού (αρχόμενης όχι νωρίτερα 

της 1ης Μαρτίου 2020). 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου Λαυρεωτικής και των 

Νομικών του Προσώπων με φροντίδα, μεταφορικά μέσα (βυτιοφόρα οχήματα) και έξοδα του 

Αναδόχου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης εντολής του 

Δημάρχου. 

Στα Νομικά Πρόσωπα οι παραγγελίες θα γίνονται με έγγραφη εντολή υπογεγραμμένη από τον 

Πρόεδρο. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των 

δομών τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των δομών του Δήμου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις παραγγελίες αυθημερόν, μέχρι τις 17:00 ή την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα, από ώρα 07:00 μέχρι 09:00. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με πετρέλαιο θέρμανσης τα κτίρια του Δήμου τα 

Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Ο Ανάδοχος, πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει την παράδοση του υγρού καυσίμου σε 

περισσότερους από έναν χώρους του Δήμου και των Νομικών Προσώπων την ημέρα. 
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Σε περίπτωση που ο Δήμος ή τα Νομικά Πρόσωπα μισθώσουν ή αγοράσουν νέους χώρους 

προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές τους ανάγκες του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει 

το υγρό καύσιμο και στους νέους χώρους αυτούς, μετά από έγκαιρη ειδοποίησή του εντός της ίδιας 

προθεσμίας. 

Τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 

αμόλυβδη, απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του Αναδόχου που θα διαθέτουν 

αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας, στην περίπτωση όπου η έδρα του πρατηρίου υγρών 

καυσίμων είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. Σε διαφορετική περίπτωση 

αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την 

αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την τροφοδοσία 

καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία του Δήμου κατά προτεραιότητα. 

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει 

μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Ανάδοχος παραλείψει να παραδώσει τα υγρά καύσιμα που 

του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, ο Φορέας της προμήθειας μπορεί να 

προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της 

συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που 

έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του.  

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. 
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6.1.4. Σημεία παράδοσης  του πετρελαίου θέρμανσης ορίζονται τα κατωτέρω: 

 

Για το Δήμο Λαυρεωτικής 

1. Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα) 

2. Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου 

3. Παλαιό Α’ Δημοτικό Σχολείο (Ορυκτολογικό Μουσείο & λοιπές δομές) 

4. Δημοτικό κτίριο επί της οδού Αθηνάς, αρ. 29 Λαύριο, όπου στεγάζονται οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου 

 

Για το Νομικό Πρόσωπο «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

1. Κτίρια Παιδικών Σταθμών της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρίου: 1ος Π.Σ Στράβωνος, και 2ος Π.Σ  Στράβωνος και 

Ανωνύμων - Λαύριο 

2. Κτίριο ΚΑΠΗ Κερατέας, οδός Ευεργέτου Κων/νου Πρίφτη, Κερατέα 

3. Κτίριο ΚΑΠΗ Λαυρίου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου και Συγγρού Λαύριο 

4. Κτίριο – έδρα των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» επί της λεωφ. Αθηνών Σουνίου, αρ. 37 

Κερατέα 

 

Για το Νομικό Πρόσωπο «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

1. Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου (Άνω Όρια, Λαύριο) 

2. Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας ( Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ. 2 Κερατέα) 

3. Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας (οδός Στ. Ρώμα, αρ. 12, Κερατέα) 

4. Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου 

5. Δημοτικό Στάδιο Κερατέας (Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου 53) 

 

Για το Νομικό Πρόσωπο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

1. 1ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου, Παν. Κοκορέ - Λαύριο 

2. 2ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου, Λεωφ. Σουνίου - Λαύριο 

3. 3ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου, Παν. Κοκορέ - Λαύριο 

4. 1ο Δημοτικό Σχολείου Λαυρίου, Παν. Κοκορέ – Λαύριο 

5. 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, Λεωφ. Σουνίου - Λαύριο 

6. 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, Λεωφ. Αθηνών – Λαυρίου 10 - Λαύριο 

7. Ειδικό Σχολείο Λαυρίου, Στράβωνος & Ανωνύμων - Λαύριο  

8. 1ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τροίας 1 – Κερατέα 

9. 2ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Σταματίου Ρώμα 6 - Κερατέα 

10. 4ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Κ. Βάρναλη 10 - Κερατέα 
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11. 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας, Λεωφ. Σουνίου 38 - Κερατέα 

12. 2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας, Παύλου Μελά 20 - Κερατέα 

13. 3ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας, Ευργ. Κων/νου Πρίφτη 50 - Κερατέα 

14. 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας, Σ. Μύριλα 2 - Κερατέα 

 

Για το Νομικό Πρόσωπο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

1. 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου, Ανδρέα Κορδελά 2 - Λαύριο 

2. 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου, Λεωφ. Σουνίου - Λαύριο 

3. Γενικό Λύκειο Λαυρίου, Ανδρέα Κορδελά 4 - Λαύριο 

4. 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου, Παν. Κοκορέ 2 – Λαύριο 

5. Γυμνάσιο Κερατέας, Βασιλ. Αλεξάνδρου 2 - Κερατέα 

6. Γενικό Λύκειο Κερατέας, Βασιλ. Αλεξάνδρου 2 – Κερατέα 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

Μακροσκοπικός έλεγχος ή χημική εξέταση, όπου εξετάζεται αν το υλικό ανταποκρίνεται στη 

συγκεκριμένη απαίτηση του Δήμου. 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 
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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. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 

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. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 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 
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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 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

6.4.1 Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενδιαφέρεται για καύσιμα άριστης ποιότητας και μπορεί για να 

ελέγξει τα προσφερόμενα είδη και να στείλει αυτά σε οποιαδήποτε κατά την κρίση του 

εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των Αναδόχων, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Α (αριθμ.45/2019 μελέτη Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών), τηρουμένων των οριζόμενων στα άρθρα 208 και 214 του Ν.4412/2016. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

6.5.1 Το προσφερόμενο ποσοστό επί τοις εκατό (%) έκπτωσης για τα καύσιμα ανά ομάδα ειδών, 

θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και 

σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 

 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 

για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 

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

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 

υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.149,60 ευρώ 

στον ΚΑ 00-6441 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, για τη συμμετοχή του Δήμου 

Λαυρεωτικής στην έκθεση «Έλληνες Παραγωγοί και Χειροτέχνες» 

Αρ. Απόφ.: 221/2019 

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

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

δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.149,60 ευρώ στον ΚΑ 00-6441 του δημοτικού 

προϋπολογισμού έτους 2019, για τη συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στην έκθεση ‘’Έλληνες 

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 

7. Την υπ’ αριθμ. 190/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα «έγκριση 

συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στην έκθεση ‘’Έλληνες Παραγωγοί & Χειροτέχνες’’» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης». 

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η 

πίστωση ποσού 3.149,60 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» και με ΚΑ 

00-6441. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

− Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

− Την υπ’ αριθμ.190/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6441 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.149,60 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6441 

με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, για τη συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στην έκθεση 

‘’Έλληνες Παραγωγοί & Χειροτέχνες’’». 

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας 

για τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στην πόλη του Λαυρίου 

Αρ. Απόφ.: 222/2019 

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

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

διακήρυξης δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για 

την εγκατάσταση και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην πόλη του Λαυρίου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010), περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30.03.81), περί «της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων». 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19039/16.10.2019 εισήγηση Δημάρχου περί αναγκαιότητας μίσθωσης 

ακινήτου στην πόλη του Λαυρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων.  

5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 15-6232.006 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019. 

6. Την υπ’ αριθμ.171/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 

η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία  αιθουσών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

7. Την υπ’ αριθμ.139/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα ‘’Ορισμός δύο 

(2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, για την συγκρότηση 

Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Λαυρεωτικής, για θητεία μέχρι 31/12/2019 (άρθρο 

1 Π.Δ. 270/81) και β) Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων 
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αναπληρωματικών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, για την συγκρότηση Επιτροπής 

Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής, για θητεία μέχρι 31/12/2019’’. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος μας 

ενδιαφέρεται να μισθώσει χώρους για την εγκατάσταση και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων - δραστηριοτήτων στην πόλη του Λαυρίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 

προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά και νέους και αποσκοπούν στην ανάδειξη της βιοτεχνικής 

και βιομηχανικής ιστορίας της περιοχής μας και γενικότερα της χώρας μας. 

Για το λόγο αυτό κρίνετε ότι ο πλέον κατάλληλος χώρος είναι εντός του κτιριακού συγκροτήματος 

του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου συνάδει με το 

γεγονός ότι αυτός αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο νεότερο 

Λαύριο, ενώ στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα στεγάζεται και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Λαυρίου. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «…θ) 

Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς 

και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους…» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν για τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, 

− Την υπ’ αριθμ.171/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση 

και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην πόλη του Λαυρίου ως ακολούθως: 

Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

για τη στέγαση και λειτουργία χώρων μουσειακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

Βιοτεχνικού Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου (ΒΒΕΜ) εντός κτηριακού συγκροτήματος 

εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και τεχνολογικού σκοπού στην Δημοτική Ενότητα Λαυρίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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ΑΡΘΡΟ 1 

Το προαναφερόμενο οίκημα θα πρέπει: 

-να είναι εντός κτηριακού συγκροτήματος εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και τεχνολογικού σκοπού στην 

Δημοτική Κοινότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής 

-να είναι συνολικής επιφάνειας 380-430 τ.μ., 

-να αποτελείται από τρεις τουλάχιστον αυτοτελείς διακριτούς χώρους ώστε να μπορούν να 

εκτελούνται παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιφάνειας κατά προσέγγιση ως εξής: (α) 90-

140 τ.μ., (β) 140-170 τ.μ. και (γ)  160-180 τ.μ., 

- να είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ οι δύο τουλάχιστον από τους τρεις χώρους 

- να είναι σε άριστη κατάσταση, δηλαδή να μην έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην 

τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα και να μην έχει σοβαρές φθορές στα κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή 

στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσής και ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες καθιστούν το κτίριο μη 

λειτουργικό 

-να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας (υδραυλική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και 

αποχέτευση, θέρμανση, πυρασφάλεια κλπ)   

-να διαθέτει όλες τις παροχές με τα αντίστοιχα δίκτυα παροχής τα οποία να βρίσκονται σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήσης, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου. Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του 

Δήμου, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής 

λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.  

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται μέχρι την 31/12/2023, με δυνατότητα ανανέωσης, αρχόμενη 

από την παράδοση και παραλαβή που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την 

υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ 4 του άρθρου 5 του ΠΔ/τος 270/81 και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής(οδός 

Κουντουριώτη 1, Λαύριο) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σε ημέρα και 

ώρα που θα καθοριστεί από τον κο Δήμαρχο. 

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή προκήρυξη στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, τα όρια, η 

έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς μίσθωση ακίνητο, εκτός από το τίμημα 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 70 από 128 
 

καλώντας τους ενδιαφερόμενους όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασία γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις ως ακολούθως: 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται στο 

πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του 

άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των 

προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η 

επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι 

λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί 

με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν 

που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της 

δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον 

μειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 6o 
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής 

μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα 

οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. 

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 

του Δήμου Λαυρεωτικής, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της 

διακήρυξης, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη, με 

περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου. 

Β. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής 

μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής 

στη συγκεκριμένη δημοπρασία. 

Γ. Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του. 

Δ. Τοπογραφικό διάγραμμα ή χάρτη ή σκαρίφημα, στο οποίο θα προσδιορίζεται το ακίνητο. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και ότι έχει λάβει γνώση των  όρων της δημοπρασίας. 
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Ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 

τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Ζ. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), εφόσον αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 1 και 2 ΦΕΚ 407/Β΄/09-04-2010 περί «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», ή 

υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει το ανωτέρω πιστοποιητικό για το προς χρήση ακίνητο. 

Η. Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της α’ φάσης της 

δημοπρασίας από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για τη 

συμμετοχή τους στη β’ φάση αυτής, προκειμένου να δηλώσουν την οικονομικής τους προσφορά, 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα 

πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αν πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές 

εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του 

Δ.Σ. της εταιρείας, την οποία θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία η οποία ορίζεται 

σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την 

προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας. Προσφορά που δε συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν που έχει κατακυρωθεί η δημοπρασία μετά την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την εγκατάσταση του Δήμου στο ακίνητο. Στους λοιπούς 

συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Οι προσφορές των μειοδοτών είναι προφορικές και αναγράφονται στα πρακτικά με τη σειρά 

εκφωνήσεως του ονοματεπωνύμου τους. 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής 

δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα 

από διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό 

του, σε ετήσια βάση. 
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Το ετήσιο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το 

Δήμο προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία αντιπροσφορά δε γίνεται δεκτή, ενώ τα πρακτικά υπογράφονται 

από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τον τελευταίο μειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να 

τηρήσει τη σύμβαση και την παρούσα διακήρυξη. 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν 

της απόφασης των αρμοδίων οργάνων περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να 

προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, άλλως η εγγύηση που κατέβαλε 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και διενεργείται σε βάρος του νέα 

δημοπρασία για την οποία υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά του νέου μεγαλύτερου 

μισθώματος από αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα σύμβασης, τελών, δημοσιεύσεων 

(αρχικής και τυχόν επαναληπτικών) χαρτοσήμων, καθώς και κρατήσεις: 

(α) Υπέρ ΤΕΑΔΥ σε ποσοστό 1,5% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52), 

 (β) Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή άλλα νόμιμα 

έξοδα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 όπως 

τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014. 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον Δήμο κάθε μήνα, ξεκινώντας από την παράδοση του κτιρίου 

και εντός του τρέχοντα μήνα. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν 

θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή για την καλή χρήση του 

μισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή 

μισθωμάτων ως εγγυοδοσία. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόμενος 

μειοδότης ή αν όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου 

καταλληλότητας ακινήτων. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 73 από 128 
 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω 

ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή από αρμόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλματος στη 

διενέργεια της δημοπρασίας. 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το 

πρακτικό ή επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης. 

Στην δεύτερη περίπτωση η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη. Η 

επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την 

ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της αρχικής 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Ο Δήμαρχος θα δημοσιεύσει περίληψη της παρούσης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της δημοπρασίας σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και μια (1) τοπική ημερήσια ή 

εβδομαδιαία. 

Επίσης, περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών 

Καταστημάτων Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 

www.lavreotiki.gr. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου 

αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.  

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως. 

Η μη άσκηση ή η μη έγκριση άσκηση δικαιώματος του μισθωτή Δήμου που αναγνωρίζεται από το Νόμο 

ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν 

παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

Όποια τυχόν διαφορά αναφύεται από την σύμβαση που θα υπογραφεί, θα λύεται από τα δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2292 3 20147, fax: 2292 0 

69130, e-mail: nitsa@lavrio.gr.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση 

που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας. 

http://www.lavreotiki.gr/
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ΑΡΘΡΟ 17ο 

Για την παρούσα δημοπρασία και τη μίσθωση θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του 

Ν.3463/06 (άρθρο 194), καθώς και του Ν.3852/10. 

 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του 1ου τριμήνου 

2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής  

Αρ. Απόφ.: 223/2019 

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

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

τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του 1ου τριμήνου 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου 

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

Σύμφωνα με την  περίπτωση κ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για:.. «vi την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων 

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων 

του δήμου…». 

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του 

άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και 

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον 

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια 

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» 

 Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του 

Ν.3463/2006 και της παρ.1 του άρθρου 236 του ιδίου νόμου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου.  

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την 

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών 

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται 

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον 

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο 

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 

4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή, 

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-240-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
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κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και 

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του 

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται 

εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που 

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 

του ν. 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών.» 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η 

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 
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σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.102/2019 απόφαση σχετικά με την έκθεση 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου. 

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’ τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον 

πίνακα 1. 

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον 

πίνακα 2. 

Τα στοιχεία ισολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον πίνακα 3. 

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση: 

«Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου έτους 

2019 και λαμβάνοντας υπόψη:  

α) τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται 

έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των 

εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο 

β) τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 7261/13 (ΦΕΚ 450 Β/26-2-2013) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την 

παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του 

Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως αυτές 

ισχύουν 

κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα κάτωθι: 

Ως προς το σκέλος των εσόδων: 

Κατά το Α’ τρίμηνο υλοποιήθηκε (βεβαιώθηκε) ποσοστό 14,76% επί του προϋπολογισμού εσόδων του 

Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (183.524,01 € 

προς  1.243.602,00 €) ή 29,82% επί του προϋπολογισμού εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του 

χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων.  

Ο στόχος που είχε τεθεί με την υπ’ αριθμ. 224/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου για το 

Α’ τρίμηνο του 2019 ήταν οι συνολικές εισπράξεις των εσόδων να ανέλθουν στο ύψος των 641.716,00 

€ και οι εισπράξεις των εσόδων των υπο-ομάδων εσοδών των γραμμών 2,3,4 & 5  του πίνακα 

στοχοθεσίας να ανέλθουν στο ύψος των 349.630,00 €. Βάσει του πίνακα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού εσόδων οι συνολικές εισπράξεις του Κέφαλου κατά το 1ο τρίμηνο ανήλθαν σε ποσό  

567.894,29 € και οι εισπράξεις των υπο – ομάδων εσοδών των γραμμών 2,3,4 & 5  του πίνακα 

στοχοθεσίας στο ύψος των 267.322,87 €. 

Ως προς το σκέλος των δαπανών: 
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Κατά το Α’ τρίμηνο υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) ποσοστό 17,97% επί του προϋπολογισμού δαπανών 

του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου των ομάδων 8 και 9 (Π.Ο.Ε., αποδόσεις, προβλέψεις μη 

είσπραξης και αποθεματικό) (274.100,07 € προς  1.524.940,04 €) ή 20,15 % επί του συνολικού 

προϋπολογισμού των δαπανών.   

Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού: 

Παρατηρείται μία μείωση της ρευστότητας του Οργανισμού καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα του 

ΚΕΦΑΛΟΥ μειώθηκαν μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2019 κατά 89.752,12 € ενώ οι υποχρεώσεις του 

Οργανισμού αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 3.098,55 €.  

Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. κρίνεται ως καλή, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 

η μείωση των χρηματικών διαθεσίμων οφείλεται στην μη είσπραξη μέρους της ετήσιας τακτικής 

επιχορήγησης από τον Δήμο Λαυρεωτικής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019».      

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

− Την αριθμ.102/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
0 Τακτικά έσοδα 672.664,54 € 11.015,50 € 1,64% 8.485,50 € 1,26% 77,03% 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια -   € -   €  -   €   

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 6.000,00 € -   € 0,00% -   € 0,00%  

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα -   € -   €  -   €   

4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών -   € -   €  -   €   

5 Φόροι και εισφορές 31.164,54 € 11.015,50 € 35,35% 8.485,50 € 27,23% 77,03% 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις -   € -   €  -   €   

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 635.500,00 € -   € 0,00% -   € 0,00%  

1 Έκτακτα έσοδα 570.437,46 € 169.701,01 € 29,75% 169.701,01 € 29,75% 100,00% 
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας -   € -   €  -   €   

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 569.937,46 € 169.701,01 € 29,78% 169.701,01 € 29,78% 100,00% 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες -   € -   €  -   €   

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 500,00 € -   € 0,00% -   € 0,00%  

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα -   € -   €  -   €   

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα -   € -   €  -   €   

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών -   € -   €  -   €   

21 Τακτικά έσοδα -   € -   €  -   €   

22 Έκτακτα έσοδα -   € -   €  -   €   

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 500,00 € 2.807,50 € 561,50% 2.725,00 € 545,00% 97,06% 
31 Εισπράξεις από δάνεια -   € -   €  -   €   

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 500,00 € 2.807,50 € 561,50% 2.725,00 € 545,00% 97,06% 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 377.650,00 € 94.896,86 € 25,13% 94.896,86 € 25,13% 100,00% 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 372.850,00 € 94.893,89 € 25,45% 94.893,89 € 25,45% 100,00% 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4.800,00 € 2,97 € 0,06% 2,97 € 0,06% 100,00% 
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ -   € -   €  -   €   

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 292.085,92 € 292.085,92 € 100,00% 292.085,92 € 100,00% 100,00% 
Σύνολα εσόδων 1.913.337,92 € 570.506,79 € 29,82% 567.894,29 € 29,68% 99,54% 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 
6 Έξοδα 1.475.540,04 € 1.114.001,08 € 75,50% 274.100,07 € 18,58% 269.440,50 € 256.223,95 € 17,36% 93,48% 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 972.569,29 € 868.389,94 € 89,29% 239.028,13 € 24,58% 238.878,13 € 238.878,13 € 24,56% 99,94% 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 84.174,72 € 44.998,72 € 53,46% 6.144,00 € 7,30% 5.400,00 € 5.400,00 € 6,42% 87,89% 
62 Παροχές τρίτων 78.271,20 € 29.791,21 € 38,06% 5.409,34 € 6,91% 5.281,50 € 2.565,90 € 3,28% 47,43% 
63 Φόροι - τέλη 2.400,00 € 1.700,00 € 70,83% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%  

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 231.995,63 € 127.794,64 € 55,08% 14.246,77 € 6,14% 13.353,63 € 6.508,77 € 2,81% 45,69% 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 800,00 € 800,00 € 100,00% 91,64 € 11,46% 91,64 € 91,64 € 11,46% 100,00% 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 103.829,20 € 40.526,57 € 39,03% 9.180,19 € 8,84% 6.435,60 € 2.779,51 € 2,68% 30,28% 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους -   € -   €  -   €  -   € -   €   

68 Λοιπά Έξοδα 1.500,00 € -   € 0,00% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%  

7 Επενδύσεις 49.400,00 € 12.933,20 € 26,18% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%  

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 49.400,00 € 12.933,20 € 26,18% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%  

73 Έργα -   € -   €  -   €  -   € -   €   

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ -   € -   €  -   €  -   € -   €   

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) -   € -   €  -   €  -   € -   €   

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 387.150,00 € 377.393,82 € 97,48% 111.413,01 € 28,78% 109.138,90 € 109.138,90 € 28,19% 97,96% 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 9.500,00 € 3.972,86 € 41,82% 5.934,46 € 62,47% 3.972,86 € 3.972,86 € 41,82% 66,95% 
82 Αποδόσεις 377.650,00 € 373.420,96 € 98,88% 105.478,55 € 27,93% 105.166,04 € 105.166,04 € 27,85% 99,70% 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. -   € -   €  -   €  -   € -   €   

85 Προβλέψεις μη είσπραξης -   € -   €  -   €  -   € -   €   

9 Αποθεματικό 1.247,88 €         

Σύνολα δαπανών 1.913.337,92 € 1.504.328,10 € 78,62% 385.513,08 € 20,15% 378.579,40 € 365.362,85 € 19,10% 94,77% 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 
τέλος 

Προηγούμενου 
έτους 31/12/2018 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

31/12/2018 
1ο Τρίμηνο 2019 

Μεταβολή 

% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.544,05 € 3.544,05 € 3.349,12 € 94,50% 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 647,72 € 647,72 € 647,72 € 100,00% 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο -   € -   € -   €  

3. Λοιπές απαιτήσεις 2.896,33 € 2.896,33 € 2.701,40 € 93,27% 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 303.458,33 € 303.458,33 € 213.706,21 € 70,42% 
1. Ταμείο -   € -   € -   €  

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 303.458,33 € 303.458,33 € 213.706,21 € 70,42% 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 104.426,99 € 104.426,99 € -   € 0,00% 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €  

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 104.426,99 € 104.426,99 € -   € 0,00% 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού -   € -   € -   €  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ -   € -   € -   €  

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €  

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €  

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 28.530,64 € 28.530,64 € 31.629,19 € 110,86% 
1. Προμηθευτές 5.962,77 € 5.962,77 € 19.735,91 € 330,99% 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 11.369,73 € 11.369,73 € 1.341,85 € 11,80% 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11.198,14 € 11.198,14 € 10.551,43 € 94,22% 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.927,78 € 1.927,78 € 503,21 € 26,10% 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 51.755,59 € 51.755,59 € -   € 0,00% 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €  

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 51.755,59 € 51.755,59 € -   € 0,00% 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού -   € -   € -   €  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του 2ου τριμήνου 

2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής  

Αρ. Απόφ.: 224/2019 

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

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

τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του 2ου τριμήνου 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου 

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

Σύμφωνα με την  περίπτωση κ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για:.. «vi την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων 

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων 

του δήμου…». 

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του 

άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και 

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον 

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια 

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» 

 Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του 

Ν.3463/2006 και της παρ.1 του άρθρου 236 του ιδίου νόμου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου.  

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την 

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών 

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται 

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον 

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο 

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 

4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή, 

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη 

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και 

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-240-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
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προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται 

εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που 

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 

του ν. 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών.» 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η 

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.103/2019 απόφαση σχετικά με την έκθεση 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού B’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου. 
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Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων B’ τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον 

πίνακα 1. 

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων B’ τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον 

πίνακα 2. 

Τα στοιχεία ισολογισμού B’ τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον πίνακα 3. 

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση: 

«Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου 

έτους 2019 και λαμβάνοντας υπόψη:  

α) τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται 

έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των 

εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο 

β) τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 7261/13 (ΦΕΚ 450 Β/26-2-2013) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την 

παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του 

Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως αυτές 

ισχύουν 

κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα κάτωθι: 

Ως προς το σκέλος των εσόδων: 

Κατά το Β’ τρίμηνο υλοποιήθηκε (βεβαιώθηκε) ποσοστό 36,16% επί του προϋπολογισμού εσόδων του 

Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (503.512,29 € 

προς 1.392.404,00 €) ή 47,98% επί του προϋπολογισμού εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του 

χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων.  

Ο στόχος που είχε τεθεί με την υπ’ αριθμ. 224/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου για το 

Β’ τρίμηνο του 2019 ήταν οι συνολικές εισπράξεις των εσόδων να ανέλθουν στο ύψος των 

1.018.220,00 € και οι εισπράξεις των εσόδων των υπο-ομάδων εσοδών των γραμμών 2,3,4 & 5  του 

πίνακα στοχοθεσίας να ανέλθουν στο ύψος των  726.134,00 €. Βάσει του πίνακα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού εσόδων οι συνολικές εισπράξεις του Κέφαλου κατά το 2ο τρίμηνο ανήλθαν σε ποσό  

999.189,08 € και οι εισπράξεις των υπο – ομάδων εσοδών των γραμμών 2,3,4 & 5  του πίνακα 

στοχοθεσίας στο ύψος των 695.928,32 € 

Ως προς το σκέλος των δαπανών: 

Κατά το Β’ τρίμηνο υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) ποσοστό 36,71% επί του προϋπολογισμού δαπανών 

του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου των ομάδων 8 και 9 (Π.Ο.Ε., αποδόσεις, προβλέψεις μη 

είσπραξης και αποθεματικό) (618.019,97 € προς 1.683.619,10 €) ή 39,92 % επί του συνολικού 

προϋπολογισμού των δαπανών.   

Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού: 
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Παρατηρείται μία μείωση της ρευστότητας του Οργανισμού καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα του 

ΚΕΦΑΛΟΥ μειώθηκαν μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2019 κατά 106.653,14 € ενώ οι υποχρεώσεις του 

Οργανισμού αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 21.442,27 €.  

Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. κρίνεται ως καλή, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 

η μείωση των χρηματικών διαθεσίμων οφείλεται στην μη είσπραξη μέρους της ετήσιας τακτικής 

επιχορήγησης από τον Δήμο Λαυρεωτικής κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019».      

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

− Την αριθμ.103/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων B’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα       674.664,54 €         223.983,05 €  33,20%      221.318,05 €  32,80% 98,81% 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια                        -   €                          -   €                           -   €      
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια           6.000,00 €             1.102,55 €  18,38%           1.102,55 €  18,38% 100,00% 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα                        -   €                          -   €                           -   €      
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών                        -   €                          -   €                           -   €      
5 Φόροι και εισφορές         33.164,54 €           22.880,50 €  68,99%         20.215,50 €  60,96% 88,35% 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις                        -   €                          -   €                           -   €      
7 Λοιπά τακτικά έσοδα       635.500,00 €         200.000,00 €  31,47%      200.000,00 €  31,47% 100,00% 
1 Έκτακτα έσοδα       712.479,46 €         276.721,74 €  38,84%      276.721,74 €  38,84% 100,00% 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας                        -   €                          -   €                           -   €      
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών       569.937,46 €         276.721,74 €  48,55%      276.721,74 €  48,55% 100,00% 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες       142.042,00 €                          -   €  0,00%                        -   €  0,00%   
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες               500,00 €                          -   €  0,00%                        -   €  0,00%   
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                        -   €                          -   €                           -   €      
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα                        -   €                          -   €                           -   €      

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                        -   €                          -   €                           -   €      
21 Τακτικά έσοδα                        -   €                          -   €                           -   €      
22 Έκτακτα έσοδα                        -   €                          -   €                           -   €      

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.           5.260,00 €             2.807,50 €  53,37%           2.725,00 €  51,81% 97,06% 
31 Εισπράξεις από δάνεια                        -   €                          -   €                           -   €      
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών           5.260,00 €             2.807,50 €  53,37%           2.725,00 €  51,81% 97,06% 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων       392.650,00 €         195.163,53 €  49,70%      195.163,53 €  49,70% 100,00% 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου       387.850,00 €         195.160,56 €  50,32%      195.160,56 €  50,32% 100,00% 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων           4.800,00 €                     2,97 €  0,06%                   2,97 €  0,06% 100,00% 
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                        -   €                          -   €                           -   €      

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους       303.260,76 €         303.260,76 €  100,00%      303.260,76 €  100,00% 100,00% 
Σύνολα εσόδων   2.088.314,76 €     1.001.936,58 €  47,98%      999.189,08 €  47,85% 99,73% 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντ

α % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 
6 Έξοδα 1.484.153,88 € 1.284.985,18 € 86,58% 603.146,17 € 40,64% 591.515,02 € 575.765,07 € 38,79% 95,46% 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 977.569,29 € 951.238,38 € 97,31% 492.431,34 € 50,37% 492.431,34 € 492.431,34 € 50,37% 100,00% 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 84.073,34 € 59.488,00 € 70,76% 24.621,33 € 29,29% 22.288,00 € 19.288,00 € 22,94% 78,34% 
62 Παροχές τρίτων 85.155,20 € 40.404,81 € 47,45% 11.113,92 € 13,05% 9.835,88 € 9.713,38 € 11,41% 87,40% 
63 Φόροι - τέλη 2.400,00 € 2.400,00 € 100,00% 165,37 € 6,89% 165,37 € 165,37 € 6,89% 100,00% 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 198.954,84 € 146.532,00 € 73,65% 53.293,35 € 26,79% 46.692,81 € 35.727,43 € 17,96% 67,04% 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 800,00 € 800,00 € 100,00% 157,78 € 19,72% 157,78 € 157,78 € 19,72% 100,00% 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 133.701,21 € 84.121,99 € 62,92% 21.363,08 € 15,98% 19.943,84 € 18.281,77 € 13,67% 85,58% 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους -   € -   €  -   €  -   € -   €   

68 Λοιπά Έξοδα 1.500,00 € -   € 0,00% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%  

7 Επενδύσεις 199.465,22 € 29.175,48 € 14,63% 14.873,80 € 7,46% 12.338,00 € 4.340,00 € 2,18% 29,18% 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 199.465,22 € 29.175,48 € 14,63% 14.873,80 € 7,46% 12.338,00 € 4.340,00 € 2,18% 29,18% 
73 Έργα -   € -   €  -   €  -   € -   €   

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ -   € -   €  -   €  -   € -   €   

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) -   € -   €  -   €  -   € -   €   

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 403.447,78 € 397.784,46 € 98,60% 215.679,68 € 53,46% 213.890,94 € 212.030,94 € 52,55% 98,31% 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5.934,46 € 5.934,46 € 100,00% 5.934,46 € 100,00
% 5.934,46 € 4.074,46 € 68,66% 68,66% 

82 Αποδόσεις 392.650,00 € 391.850,00 € 99,80% 209.745,22 € 53,42% 207.956,48 € 207.956,48 € 52,96% 99,15% 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. -   € -   €  -   €  -   € -   €   

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 4.863,32 € -   € 0,00% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%  

9 Αποθεματικό 1.247,88 €         

Σύνολα δαπανών 2.088.314,76 € 1.711.945,12 € 81,98% 833.699,65 € 39,92% 817.743,96 € 792.136,01 € 37,93% 95,01% 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

  τέλος Προηγούμενου 
έτους 31-12-2018 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 1/1-31/3/19 

2ο Τρίμηνο 
2019 

Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ           3.544,05 €             3.349,12 €        3.649,42 €  108,97% 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ               647,72 €                 647,72 €           813,09 €  125,53% 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο                        -   €                          -   €                    -   €    
3. Λοιπές απαιτήσεις           2.896,33 €             2.701,40 €        2.836,33 €  104,99% 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ       303.458,33 €         213.706,21 €   107.053,07 €  50,09% 
1. Ταμείο                        -   €                          -   €                    -   €    
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας       303.458,33 €         213.706,21 €   107.053,07 €  50,09% 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       104.426,99 €                          -   €                    -   €    
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων                        -   €                          -   €                    -   €    
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα       104.426,99 €                          -   €                    -   €    
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού                        -   €                          -   €                    -   €    
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ                        -   €                          -   €                    -   €    
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες                        -   €                          -   €                    -   €    
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες                        -   €                          -   €                    -   €    
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         28.530,64 €           31.629,19 €     53.071,46 €  167,79% 
1. Προμηθευτές           5.962,77 €           19.735,91 €     39.774,69 €  201,53% 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη         11.369,73 €             1.341,85 €        2.745,34 €  204,59% 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί         11.198,14 €           10.551,43 €     10.551,43 €  100,00% 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           1.927,78 €                 503,21 €           474,35 €  94,26% 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ         51.755,59 €                          -   €                    -   €    
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                        -   €                          -   €                    -   €    
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)         51.755,59 €                          -   €                    -   €    
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού                        -   €                          -   €                    -   €    
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών  

Αρ. Απόφ.: 225/2019 

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

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

ποσών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20690/11.11.2019 

εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα:  

1. με τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006: «1. 

Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: 

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη 

φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή 

για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο, 

2. με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων είναι 

αρμόδιο όργανο για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων, παρακαλούμε για την διαγραφή των παρακάτω ποσών: 

1. Διαγραφή ποσού 230€ στο όνομα Σ. Α. του Δ., διότι εκ παραδρομής βεβαιώθηκε με τον υπ’ 

αρίθμ 108/4-7-2019 Χρηματικό Κατάλογο, με την αιτιολογία «Τέλος ταφής σε τριετούς χρήσης 

κοιμητήριο Κερατέας για Σ. Μ.», ενώ είχε εξοφληθεί με το υπ’ αρίθμ. 827/11-6-2019 Οίκοθεν 

Βεβαιωτικό σημείωμα (Δ-712/11-6-2019 Διπλότυπο Είσπραξης). 

2. Διαγραφή ποσού 30€ στο όνομα Κ. Π. του Κ., το οποίο βεβαιώθηκε με τον υπ’ αρίθμ 10/10-

6-2019 Χρηματικό Κατάλογο, με την αιτιολογία «Τέλος ταφής σε οικογενειακό κοιμητήριο Λεγραινών 

για Κ. Η., αλλά εκ παραδρομής, εξοφλήθηκε με το υπ’ αρίθμ. Α-862/20-6-2019 Οίκοθεν Βεβαιωτικό 

σημείωμα (Α-2391/20-6-2019 Διπλότυπο Είσπραξης). 

3. Διαγραφή ποσού 200€ στο όνομα E. K. N. το οποίο βεβαιώθηκε με τον υπ’ αρίθμ. 144/16-3-

2017 Χρηματικό Κατάλογο και αφορά Πράξη βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ με αριθμό 0147/2-4-2016, 

η οποία διαβιβάστηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής με το υπ’ αρίθμ. 2132.15-2/1799/2016 (11851/15-7-

2016) έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, ενώ με το υπ’ αρίθμ. 2132.15-2/2345/2019 

(13164/19-7-2019) έγγραφο του ακυρώνει την παραπάνω Πράξη βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ. 

4. Διαγραφή ποσού 200€ στο όνομα A. M. M. το οποίο βεβαιώθηκε με τον υπ’ αρίθμ. 852/11-

9-2018 Χρηματικό Κατάλογο και αφορά την υπ’ αρίθμ. 161400008258/18-10-2017 Πράξη βεβαίωσης 

παράβασης Κ.Ο.Κ διότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 12384/11-7-2019 αίτηση του οφειλέτη, έχει 

εξοφληθεί στο υποκατάστημα ΕΛΤΑ Μαρκοπούλου, εντός δεκαημέρου, με το υπ’ αρίθμ. 

03074010100098153 παραστατικό, ποσού 100€, δηλαδή το ήμισυ του προστίμου. 
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5. Διαγραφή ποσού 463,71€ στο όνομα Γ. Β. του Ε., το οποίο βεβαιώθηκε με τον υπ’ αρίθμ. 

74/21-2-2018 Χρηματικό Κατάλογο και αφορά μίσθωμα περιπτέρου για τον μήνα Μάρτιο 2018, διότι 

σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 9994/11-6-2019 αίτηση του οφειλέτη, η επιχείρηση προέβει σε διακοπή 

εργασιών από τον Φεβρουάριο 2018 και τυπικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ 16/3/2018. 

6. Διαγραφή συνολικού ποσού 360€ στο όνομα Λ. Π. του Δ., το οποίο βεβαιώθηκε με τους υπ’ 

αρίθμ. 774/30-9-2016 (120€), 519/18-9-2017 (120€) και 120/11-7-2019 (120€) Χρηματικούς 

Καταλόγους και αφορά Τέλος κοινοχρήστου χώρου για τα έτη 2016, 2017 και 2018. Κατόπιν της υπ’ 

αρίθμ. 12974/17-7-2019 αιτήσεως του οφειλέτη και σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 13524/24-7-2019 

έγγραφο  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής δεν υφίσταται λόγος χρέωσης Κ.Χ καθώς 

ο κ. Λ. Π. χρησιμοποιεί την πρασιά εντός Ρυμοτομικής γραμμής.»    

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως 

αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και ισχύει, 

- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20690/11.11.2019 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Τη διαγραφή συνολικού  ποσού 1.483,71 ευρώ, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων, όπως αυτές 

θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών, ανά υπόχρεο, όπως  αναλυτικά 

αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.34/2019 απόφασης 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου (υπόθεση Ν. Λ.) 

Αρ. Απόφ.: 226/2019 

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

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

εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.34/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου (υπόθεση Ν. Λ.)», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.207/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (6ΡΨ1ΩΛ1-ΝΜΜ) 

με θέμα: «Λήψη απόφασης δυνάμει του υπ’ αριθ. 15912/2018 αιτήματος του κ. Λ. Ν. και του υπ΄αριθ. 

16524/2018 εγγράφου Δημοτικών Συμβούλων για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το 

αίτημα αυτό (άρθρο 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010)» συμφωνήθηκε ότι δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα 
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πληρωμής στον κ. Λ. Ν., πλέον των χρημάτων που έχουν εκδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις και 

εφόσον ο ίδιος διαφωνεί επ’ αυτού να τα διεκδικήσει δικαστικά. 

Στις 11 Νοεμβρίου 2019 και με αριθμ. πρωτ: 20733/11.11.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας 

η υπ’ αριθμ.34/2019 απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου με την οποία έγινε δεκτή, η από 18.12.2018 

αγωγή του κου Ν. Λ. του Π. ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία ζητούσε να του καταβληθεί 

από το Δήμο Λαυρεωτικής το συνολικό ποσό των 18.400,00 ευρώ, για τις εργασίες: (α) συντήρηση 

στεγανοποίηση πολυκαρβονικών του Γυμναστηρίου Λαυρίου, ποσό: 8.700,00 ευρώ και (β) κατασκευή 

περίφραξης σε δύο (2) γήπεδα μπάσκετ στις Εργατικές Κατοικίες Λαυρίου, ποσό: 9.700,00 ευρώ.  

Σύμφωνα με την ως άνω αγωγή, τα έργα ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν από τον ενάγοντα 

στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και παρελήφθησαν ανεπιφύλακτα από το Δήμο Λαυρεωτικής, χωρίς να του 

έχουν καταβληθεί οι συμφωνηθείσες αμοιβές.   

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ.34/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου, ο Δήμος 

Λαυρεωτικής υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το αιτούμενο ποσό των 18.400,00 ευρώ, με 

τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Επιπλέον, επιβάλλεται 

δικαστική δαπάνη ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του Δήμου και κηρύσσεται  η απόφαση προσωρινώς 

εκτελεστή για το ποσό των 6.000,00 ευρώ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, «Η οικονομική 

επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες:…. ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων 

μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά…». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου «…Για τις περιπτώσεις ιζ', ιη', ιθ' της 

προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης….» 

Με βάση τα ανωτέρω, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το αριθμ. πρωτ: 

20843/13.11.2019 έγγραφό του, διαβίβασε την υπ’ αριθμ.34/2019 απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

στην Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο,  προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση 

ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης, αναφέροντας τα κατωτέρω: 

«Επί της από 28.12.2018 αγωγής (ΓΑΚ 2361/2018) του κ. Ν. Λ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου (αριθ. πρωτ. 25/2-1-2019), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.34/2019 απόφασή του (αρ. 

πρωτ.20733/11-11-2019) με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή και 

α) υποχρέωσε το Δήμο να καταβάλει στον ενάγοντα το αιτούμενο ποσό των 18.400 ευρώ, με τους 

νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, 

β) επέβαλε δικαστική δαπάνη 500 ευρώ σε βάρος του Δήμου και  

γ) κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 6.000 ευρώ. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 91 από 128 

Κατά την εκδίκαση της αγωγής ο Δήμος δεν παρουσίασε  ισχυρισμούς και επιχειρήματα, βάσιμα και 

αποδεικνυόμενα, καθόσον καμία Υπηρεσία του δεν ήτο σε θέση να παράσχει οποιοδήποτε στοιχείο 

προς αντίκρουση της αγωγής και υπήρξε αδυναμία του Δήμου να εξετάσει μάρτυρες προς υποστήριξη 

των απόψεών του για την απόρριψη της αγωγής. Έτσι με τις προτάσεις του ο Δήμος ουσιαστικών 

ισχυρίσθηκε όσα είχαν υποστηριχθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση 

207/2018). 

Η Οικονομική Υπηρεσία προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα, να γνωρίζει ότι το επιδικασθέν 

προσωρινώς εκτελεστό ποσό των 6.000 ευρώ, τυγχάνει αμέσως καταβλητέο. 

Επειδή εκ του νόμου υπάρχει προθεσμία ενός μηνός από της κοινοποίησης της απόφασης, για την 

άσκηση εφέσεως κατ’ αυτής, για την οποία πάντως είναι προφανές ότι δεν υφίσταται καμία 

περίπτωση ευδοκιμήσεως και μάλιστα αντιθέτως ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με επιπλέον δικαστική 

δαπάνη, παρακαλώ εγκαίρως να αποφασίσετε σχετικώς». 

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

αποφασίσουν σχετικά με την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 34/2019 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει 

− την από 18.12.2019 αγωγή του κου Ν. Λ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 

− την υπ’ αριθμ.34/2019 απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

− την υπ’ αριθμ. 207/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− το αριθμ. πρωτ: 2874/25.02.2019 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.34/2019 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με την οποία έγινε δεκτή η από 18.12.2018 αγωγή του κου Ν. 

Λ. του Π. και υποχρεώθηκε ο Δήμος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 18.400,00 ευρώ, 

νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και έως την εξόφληση και επιπλέον ποσό 

500,00 ευρώ δικαστική δαπάνη. 

Β.  Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο 

Τσώνο του Ηρακλή, να ασκήσει το ανωτέρω ένδικο μέσο της έφεσης και να παραστεί ενώπιον του 

αρμοδίου Δικαστηρίου, προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη διενέργεια των διαδικασιών απόδοσης στο Δήμο 

Λαυρεωτικής των δημοτικών τελών κλπ που οφείλουν οι εταιρείες ‘’ENERGA POWER TRADING’’ και 

‘’HELLAS POWER’’ 

Αρ. Απόφ.:227/2019 

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

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

πληρεξούσιου δικηγόρου για τη διενέργεια των διαδικασιών απόδοσης στο Δήμο Λαυρεωτικής των 

δημοτικών τελών κλπ που οφείλουν οι εταιρείες ‘’ENERGA POWER TRADING’’ και ‘’HELLAS POWER’’», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την από 11.11.2019 εισήγηση της Ταμειακής 

Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Με την συνημμένη υπ ́αριθμ. 1115/2017 απόφαση του Α ́ Τριμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών, διατάσσεται η απόδοση κατ ́ άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 4312/2014, στον Δήμο 

μας, των παρακάτω ποσών: 

• Από την εταιρεία «ENERGA POWER TRADING»  ποσού 30.978,34 € και 

• Από την εταιρεία «HELLAS POWER», ποσού 15.637,96. € . ΣΥΝΟΛΟ  δικαιούμενου από́ το 

Δήμο μας ποσού 46.616,03 €. 

2. Με την συνημμένη 4/2018 Διάταξη του Εισαγγελέα Εκτελέσεων του Εφετείου Αθηνών, 

παραγγέλλεται η εκτέλεση της παραπάνω εφετειακής απόφασης για την παρακατάθεση στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων και την απόδοση στους Δήμους που θα ζητήσουν των δικαιούμενων σε 

αυτούς ποσών. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση στον Δήμο μας, των παραπάνω ποσών είναι η 

υποβολή́ σχετικής αίτησης στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων του Εφετείου Αθηνών και η αποδοχή́ της. 

4. Δεδομένου ότι ο δικηγόρος κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ έχει χειριστεί́ την παραπάνω 

υπόθεση ήδη από το 2015 και εκπροσωπεί περισσοτέρους από 95 Δήμους, συνεπώς έχει την 

απαιτούμενη εξιδεικευμένη νομική γνώση και την σχετική εμπειρία, εισηγούμεθα να ανατεθεί σε 

αυτόν η διεκδίκηση της είσπραξης των ανωτέρω ποσών κατ ́εντολή και για λογαριασμό του Δήμου 

μας και την απόδοση των ποσών αυτών στον Δήμο μας, με συνολική αμοιβή χίλια τετρακόσια δέκα 

ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση της υπόθεσης στον δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, 

δικηγόρο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 14 ΤΚ 10671 τηλ. 210-3647023-6932762595 δικηγόρο στον 

Άρειο Πάγο, προβλέπεται από το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ιε, εδάφιο β ́του Ν. 852/2010 που έχει 

ως εξής: «Με απόφαση της (Οικονομικής Επιτροπής) είναι δυνατή κατ ́εξαίρεση, η ανάθεση σε 

δικηγόρο εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 

περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

Κ.Δ.Κ ( Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. (Ν 3463/2006), ορίζει για το ζήτημα 

αυτό τα ακόλουθα: «Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα, αμείβονται 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.......3. Για την 

δικαστική ή εξώδικη αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και 

απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση 

του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους. Η 

ανάθεση στον δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο της απόδοσης στον Δήμο μας του παραπάνω 

αναφερόμενου συνολικού ποσού των 46.616,3 € είναι νόμιμη σύμφωνα με τις αναφερθείσες 

διατάξεις. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Οικονομική́ Επιτροπή́ του Δήμου μας, θα πρέπει να αποφασίσει για τα 

εξής: 

•  Να διορίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ιε, εδάφιο β ́του Ν. 3852/2010, 

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου μας, τον κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, δικηγόρο Αθηνών με 

Α.Μ.Δ.Σ.Α. 23298, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, κάτοικο Αθηνών, Βαλαωρίτου 14 Τ.Κ. 10671 και να του 

αναθέσει όλες τις απαιτούμενες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες ενώπιον του Εισαγγελέα 

Εκτελέσεων του Εφετείου Αθηνών και ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την 

απόδοση στον Δήμο μας, του ποσού των 46.616,03 € το οποίο οφείλουν οι εταιρείες «ENERGA POWER 

TRADING» και «HELLAS POWER», δυνάμει της υπ ́αριθμ. 1115/2017 απόφασης του Α ́ Τριμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Η ως άνω απόφαση διέταξε την απόδοση στον δήμο μας των 

παραπάνω ποσών κατ’ άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 4312/2014 και 

•  Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την καταβολή στον παραπάνω δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. 

Παπαρρηγόπουλο του ποσού των χιλίων τερακοσίων δέκα (1.410,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις 

παραπάνω αναφερόμενες δικαστικές και εξώδικες ενέργειές του, προσδιορίζοντας και τον Κ.Α. 

δαπάνης του προϋπολογισμού́. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο  από 02.12.2019 έγγραφό του δηλώνει τα ακόλουθα: 

    «Ως γνωστόν, με την συνημμένη υπ‘ αριθμ. 1115/2017 απόφαση του Α ́ Τριμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών, διατάσσεται η απόδοση κατ’ άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 4312/2014, στο Δήμο 

μας, των εξής ποσών: 

• Από́ την εταιρεία «ENERGA POWER TRADING»  ποσού́ 30.978,34 € και 

• Από́ την εταιρεία «HELLAS POWER», ποσού́ 15.637,96 €. 

     Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 4/2018 Διάταξη του Εισαγγελέα Εκτελέσεων του Εφετείου Αθηνών, 

παραγγέλλεται η εκτέλεση της παραπάνω εφετειακής απόφασης για την παρακατάθεση στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δάνειων και την απόδοση στους Δήμους των ποσών που δικαιούνται. 

     Επειδή απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση στον Δήμο μας, των παραπάνω ποσών είναι η 

υποβολή́ σχετικής αίτησης στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων του Εφετείου Αθηνών και η αποδοχή́ της. 

     Επειδή υφίσταται δικηγορικό γραφείο, που  έχει χειριστεί́ την παραπάνω υπόθεση ήδη από το 2015 

και εκπροσωπεί περισσοτέρους από 95 Δήμους και κατά συνέπεια διαθέτει την απαιτούμενη 
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εξιδεικευμένη νομική́ γνώση και την σχετική́ εμπειρία, έχω την άποψη ότι πρέπει  να ανατεθεί́ σε αυτό́ 

η διεκδίκηση της είσπραξης των ανωτέρω ποσών για λογαριασμό́ του Δήμου μας και την απόδοσή 

τους σ΄αυτόν». 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (παρ.1, 

περ. ιθ), καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19, 

− την από 11.11.2019 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, 

− την από 02.12.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον κο Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, 

παρ' Αρείω Πάγω, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 23298, κάτοικο Αθηνών, Βαλαωρίτου 14 Τ.Κ. 10671, να προβεί σε 

όλες τις απαιτούμενες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες ενώπιον του Εισαγγελέα Εκτελέσεων του 

Εφετείου Αθηνών και ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων για την απόδοση στον Δήμο 

μας, του ποσού́ των 46.616,03 €, το οποίο οφείλουν οι εταιρείες «ENERGA POWER 

TRADING» και «HELLAS POWER», δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1115/2017 απόφασης του Α ́ Τριμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Η ως άνω απόφαση διέταξε την απόδοση στον Δήμο Λαυρεωτικής 

των παραπάνω ποσών κατ’ άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 4312/2014. 

Β. Η έγκριση της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2019 

Αρ. Απόφ.:228/2019 

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

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

πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2019», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού  των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να 

υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, Επιτροπή λογαριασμό των 

εσόδων και εξόδων του Δήμου.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα 

έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ’ είδος 

εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος 

εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το 

εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.  

Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 18207/04.10.2019 πρωτόκολλο ταμειακής 

διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2019. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18207/04.10.2019 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου: 
 

Υπόλοιπο της 31/08/2019 στις τράπεζες και στο ταμείο: 2.119.540,90 € 

Πλέον εισπράξεις Σεπτεμβρίου: 816.453,95 € 

Μείον πληρωμές Σεπτεμβρίου: -879.314,35 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/09/2019): 2.056.680,50 € 

 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 
σε λογαριασμούς όψεως την 30/09/2019 ανήλθε στο ποσό των 2.050.858,59 €. 
Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/540046-57 334.570,11 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/540073-20 120.989,93 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/535309-26 36.028,83 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/003147-05 15.580,73 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/003906-30 20,32 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.433.00.2001.000035 77.386,68 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.433.00.2001.000086 631.634,66 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 36.719,14 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 571.047,58 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 22,61 € 

Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 226.858,00 € 
Σύνολα: 2.050.858,59 € 
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Πλέον των ανωτέρω: 
1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.821,91 € 
2. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού 

σκοπού, το ποσό των 4.000,00 € 
 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου, στους υπολόγους των παγίων 
προκαταβολών και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 2.056.680,50 € 
 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.053.249,50 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 405.988,94 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 4,49 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.647.256,07 € 

ΣΥΝΟΛΑ 2.053.249,50 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους -3.431,00 € 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1. Μείον (-) 0,01 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από το μήνα Οκτώβριο 2017 και η 
οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

2. Μείον (-) 0,30 € : που αφορά την υπ' αριθμ. Α 5378/19-10-2018 απόδειξη είσπραξης η 
οποία φέρει το ύψος των 414,40 € ενώ η αντίστοιχη είσπραξή της στον υπ' αριθμ. 2001000035 
τραπεζικό λογαριασμό στις 18/10/2018 φέρει το ύψος των 414,10 € 

3. Πλέον (+) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του 
χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ 
αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’ 
αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018 σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 
39.308,11 €. 

4. Μείον (-) 0,20 €: που αφορούν τη διαφορά ανάμεσα στο υπ’ αριθμ. Β 402/29-03-2019 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 54.056,38 € και την αντίστοιχη πληρωμή που 
πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433.00.2001.000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 26/03/2019 
ύψους 54.056,58 €. 

5. Πλέον (+) 4.000,00 € : που αφορούν τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια των υπολόγων 
των παγίων προκαταβολών. 

6. Πλέον (+) 33,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 24/04/2019 στον 
υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΝΕΡΟ», για την οποία δεν έχει 
εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλειπή πληροφόρηση για τον καταθέτη 
της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 
31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

7. Μείον (-) 40,50 € : ποσό που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
18/04/2019 από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό προς την εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών, και συγκεκριμένα αφορά προγενέστερο υπόλοιπο σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο 
όμως είχε ήδη εξοφληθεί και συνεπώς αναμένεται συμψηφισμός στον επόμενο λογαριασμό καθώς 
και έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος για την τακτοποίηση της διαφοράς. 

8. Πλέον (+) 20,53 € : που αφορούν είσπραξη στις 29/05/2019 στον υπ’ αριθμ. 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Β. Π.», για την οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό γραμμάτιο 
είσπραξης. 

9. Πλέον (+) 51,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 07/05/2019 στον 
υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία 
«9970240145», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει 
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ελλιπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ 
εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης 
στοιχείων οφειλετών». 

10. Πλέον (+) 20,53 € : που αφορούν είσπραξη στις 27/06/2019 στον υπ’ αριθμ. 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Β. Π.», για την οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό γραμμάτιο 
είσπραξης. 

11. Πλέον (+) 20,53 € : που αφορούν είσπραξη στις 31/07/2019 στον υπ’ αριθμ. 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Β. Π», για την οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό γραμμάτιο 
είσπραξης. 

12. Πλέον (+) 20,53 € : που αφορούν είσπραξη στις 28/08/2019 στον υπ’ αριθμ. 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Β. Π», για την οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό γραμμάτιο 
είσπραξης. 

13. Πλέον (+) 20,53 € : που αφορούν είσπραξη στις 30/09/2019 στον υπ’ αριθμ. 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Β. Π», για την οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό γραμμάτιο 
είσπραξης. 

14. Πλέον (+) 458,07 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/09/2019 
στον υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία 
«ΕΝΤ.190930949026Ξ188», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς 
υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που 
ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω 
έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

15. Πλέον (+) 431,03 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 17/09/2019 
στον υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία 
«ΕΝΤ.190917949017Ξ651», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς 
υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που 
ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω 
έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

16. Πλέον (+) 3,62 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 10/09/2019 στον 
υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ», 
για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση 
για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της 
έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

17. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 
στις 27/09/2019 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά 
τη διατροφή της κυρίας Κ.Κ. μηνός Σεπτεμβρίου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό 
λογαριασμό της προαναφερθείσας κατά την ίδια ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της 
τράπεζας η μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. 

18. Μείον (-) 1.471,48 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 976/30-09-2019 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 
αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 

19. Μείον (-) 731,15 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 979/30-09-2019 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 
αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2019 

Αρ. Απόφ.:229/2019 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης 
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πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2019», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού  των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να 

υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, Επιτροπή λογαριασμό των 

εσόδων και εξόδων του Δήμου.  

Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα 

έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ’ είδος 

εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος 

εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το 

εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.  

Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 20655/11.11.2019 πρωτόκολλο ταμειακής 

διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2019. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 20655/11.11.2019 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2019, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου: 

Υπόλοιπο της 30/09/2019 στις τράπεζες και στο ταμείο: 2.056.680,50 € 

Πλέον εισπράξεις Οκτωβρίου: 973.972,07 € 

Μείον πληρωμές Οκτωβρίου: -1.092.888,02 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/10/2019): 1.937.764,55 € 

 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 
σε λογαριασμούς όψεως την 31/10/2019 ανήλθε στο ποσό των 1.931.942,59 €. 
Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 338.778,62 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 39.753,77 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.028,83 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 12.772,75 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 570,87 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 80.481,30 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 609.584,23 € 
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Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 578.855,63 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 22,61 € 

Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 226.858,00 € 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 8.235,98 € 

Σύνολα: 1.931.942,59 € 
Πλέον των ανωτέρω: 

3. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.821,96 € 
4. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού 

σκοπού, το ποσό των 4.000,00 € 
 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου, στους υπολόγους των παγίων 
προκαταβολών και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 1.937.764,55 € 
 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.116.861,74 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 400.971,27 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 189.853,97 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.526.036,50 € 

ΣΥΝΟΛΑ 2.116.861,74 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 179.097,19 € 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1. Μείον (-) 0,01 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από το μήνα Οκτώβριο 2017 και η 
οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

2. Μείον (-) 0,30 € : που αφορά την υπ' αριθμ. Α 5378/19-10-2018 απόδειξη είσπραξης η 
οποία φέρει το ύψος των 414,40 € ενώ η αντίστοιχη είσπραξή της στον υπ' αριθμ. 2001000035 
τραπεζικό λογαριασμό στις 18/10/2018 φέρει το ύψος των 414,10 € 

3. Πλέον (+) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του 
χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ 
αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’ 
αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018 σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 
39.308,11 €. 

4. Μείον (-) 0,20 €: που αφορούν τη διαφορά ανάμεσα στο υπ’ αριθμ. Β 402/29-03-2019 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 54.056,38 € και την αντίστοιχη πληρωμή που 
πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433.00.2001.000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 26/03/2019 
ύψους 54.056,58 €. 

5. Πλέον (+) 4.000,00 € : που αφορούν τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια των υπολόγων 
των παγίων προκαταβολών. 

6. Πλέον (+) 33,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 24/04/2019 στον 
υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΝΕΡΟ», για την οποία δεν έχει 
εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλειπή πληροφόρηση για τον καταθέτη 
της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 
31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

7. Μείον (-) 40,50 € : ποσό που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
18/04/2019 από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό προς την εταιρεία 
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τηλεπικοινωνιών, και συγκεκριμένα αφορά προγενέστερο υπόλοιπο σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο 
όμως είχε ήδη εξοφληθεί και συνεπώς αναμένεται συμψηφισμός στον επόμενο λογαριασμό καθώς 
και έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος για την τακτοποίηση της διαφοράς. 

8. Πλέον (+) 51,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 07/05/2019 στον 
υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία 
«9970240145», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει 
ελλιπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ 
εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης 
στοιχείων οφειλετών». 

9. Πλέον (+) 431,03 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 17/09/2019 
στον υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία 
«ΕΝΤ.190917949017Ξ651», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς 
υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που 
ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω 
έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

10. Πλέον (+) 3,62 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 10/09/2019 στον 
υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ», 
για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση 
για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της 
έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

11. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 
στις 30/10/2019 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά 
τη διατροφή της κυρίας Κ.Κ μηνός Οκτωβρίου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό 
λογαριασμό της προαναφερθείσας κατά την ίδια ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της 
τράπεζας η μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. 

12. Μείον (-) 3.391,76 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 1107/31-10-2019 ισόποσο 
γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως 
δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Οκτώβριο. 

13. Μείον (-) 673,90 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 1105/31-10-2019 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 
αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Οκτώβριο. 

14. Μείον (-) 1.320,00 € : που αφορά πληρωμή υπέρ ΕΦΚΑ που πραγματοποιήθηκε από τον 
τραπεζικό λογαριασμό 54004657 στις 30/10/2019, και για την οποία (πληρωμή) εκκρεμεί η έκδοση 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, λόγω ανεπαρκούς πίστωσης στον Κ.Α.Δ. του 
προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την έγκριση της αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού. 

15. Μείον (-) 20.110,02 € : που αφορά πληρωμή υπέρ ΕΦΚΑ που πραγματοποιήθηκε από τον 
τραπεζικό λογαριασμό 54004657 στις 30/10/2019, και για την οποία (πληρωμή) εκκρεμεί η έκδοση 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, λόγω ανεπαρκούς πίστωσης στον Κ.Α.Δ. του 
προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την έγκριση της αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού. 

16. Μείον (-) 12.260,54 € : που αφορά πληρωμή υπέρ ΕΦΚΑ που πραγματοποιήθηκε από τον 
τραπεζικό λογαριασμό 54004657 στις 30/10/2019, και για την οποία (πληρωμή) εκκρεμεί η έκδοση 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, λόγω ανεπαρκούς πίστωσης στον Κ.Α.Δ. του 
προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την έγκριση της αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού. 

17. Μείον (-) 880,00 € : που αφορά πληρωμή υπέρ ΕΦΚΑ που πραγματοποιήθηκε από τον 
τραπεζικό λογαριασμό 54004657 στις 30/10/2019, και για την οποία (πληρωμή) εκκρεμεί η έκδοση 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, λόγω ανεπαρκούς πίστωσης στον Κ.Α.Δ. του 
προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την έγκριση της αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού. 
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18. Μείον (-) 780,00 € : που αφορά πληρωμή υπέρ ΕΦΚΑ που πραγματοποιήθηκε από τον 
τραπεζικό λογαριασμό 54004657 στις 30/10/2019, και για την οποία (πληρωμή) εκκρεμεί η έκδοση 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, λόγω ανεπαρκούς πίστωσης στον Κ.Α.Δ. του 
προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την έγκριση της αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού. 

19. Μείον (-) 10.857,45 € : που αφορά πληρωμή υπέρ ΕΦΚΑ που πραγματοποιήθηκε από τον 
τραπεζικό λογαριασμό 54004657 στις 30/10/2019, και για την οποία (πληρωμή) εκκρεμεί η έκδοση 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, λόγω ανεπαρκούς πίστωσης στον Κ.Α.Δ. του 
προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την έγκριση της αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού. 

20. Μείον (-)  9.915,06 € : που αφορά την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων 
ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα αυτών της πυρασφάλειας, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019, η 
οποία (πληρωμή) πραγματοποιήθηκε στις 09/10/2019 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 
τραπεζικό λογαριασμό, άνευ χρηματικού εντάλματος πληρωμής καθώς δεν υπάρχει ανεπαρκή 
πίστωση στους Κ.Α.Δ. του προϋπολογισμού. 

21. Μείον (-) 123.714,50 € : που αφορά την πληρωμή των κρατήσεων μισθοδοσίας για τον 
μήνα Οκτώβριο 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2019 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-
000086 τραπεζικό λογαριασμό, άνευ χρηματικού εντάλματος πληρωμής καθώς δεν υπάρχει 
ανεπαρκή πίστωση στους Κ.Α.Δ. του προϋπολογισμού. 

22. Μείον (-) 266,87 € : που αφορά μέρος από τις εισπράξεις του υπ’ αριθμ. Α 1111/31-10-
2019 γραμματίου είσπραξης, οι οποίες λόγω valeur, εμφανίστηκαν στον υπ’ αριθμ. 144/003906-30 
τραπεζικό λογαριασμό την 01/11/2019. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης προσφυγής κατά επιβολής διοικητικής κύρωσης  

Αρ. Απόφ.: 230/2019 

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

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

προσφυγής κατά επιβολής διοικητικής κύρωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20515/07.11.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

« Ι.-  Με την υπ’ αριθμ. 670034/25-10-19 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (αριθ. πρωτ. 20187/4-11-

2017) , επιβλήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ποσού 10.000 ευρώ «λόγω 

παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Μικρολίμανου και στην 

περιοχή ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής».  

Επειδή υφίστατο αφ’ ενός μεν  προθεσμία δέκα πέντε  (15) ημερών από την κοινοποίηση, για την 

άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα, αφ’ ετέρου δε  

προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου,  

ασκήθηκαν ήδη εμπροθέσμως για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου   και για το λόγο αυτό 

παρακαλώ να  εγκρίνετε τις ασκηθείσες  προσφυγές.»    

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των ασκηθεισών προσφυγών για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 

670034/25.10.2019 απόφασης Περιφέρειας Αττικής. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− την υπ’ αριθμ670034/25.10.2019 απόφαση Περιφέρειας Αττικής 

− την αριθμ. πρωτ:20515/07.11.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  

την έγκριση των ασκηθεισών προσφυγών κατά της υπ’ αριθμ. 670034/25.10.2019 απόφασης 

Περιφέρειας Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής συνολικό πρόστιμο ποσού 

10.000,00 ευρώ, λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε δύο (2) σημεία επί της 

Λεωφόρου Περιγιάλι (1η και 2η είσοδος) Δήμου Λαυρεωτικής, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Αττικής, καθώς και ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής - κατακύρωση αναδόχων 

Αρ. Απόφ.:231/2019 

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

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

πρακτικού Νο4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας 

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

Λαυρεωτικής - κατακύρωσης αναδόχων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.159/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του από 13.08.2019 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

 (β) η έγκριση του από 02.09.2019 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(γ) η κατακύρωση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, ανά ομάδα στους κατωτέρω προσωρινούς μειοδότες: 

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε. (ποσό 2.786,00€) 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  (ποσοστό έκπτωσης 15%) 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.424,34€) 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 6.686,00€) 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 1%) 
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Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΑΚΡΕ Α.Ε.  (ποσό 4.961,64€) 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε. (ποσό 2.257,00€) 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 15%) 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 2.571,70€) 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 4.969,00€) 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 1%) 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΑΚΡΕ Α.Ε. (ποσό 3.948,98€) 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 6%) 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσό 51.618,00€) 

 

4. Φρέσκο γάλα για τους δικαιούχους υπαλλήλους 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε.  (ποσό 36.417,48€) 

 

Με την υπ’ αριθμ. 211/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η ακύρωση της υπ’ αριθμ.159/2019 προηγούμενης απόφασης κατά το μέρος που ανέδειξε 

προσωρινό ανάδοχο για τις ομάδες Ζ1 και Ζ2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού την εταιρεία 

με την επωνυμία ‘’ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΛΑΚΡΕ Α.Ε.’’ και το 

διακριτικό τίτλο «ΛΑΚΡΕ Α.Ε.». 

(β) η κατακύρωση ως προσωρινού Αναδόχου για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ομάδες Ζ1 και 

Ζ2)  του Οικονομικό Φορέα ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ANDRE SKOURIA) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ’’, ως εξής: 

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.069,94 € 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.993,62 € 

 

Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ: 17712/27.09.2019, 17713/27.09.2019, 17714/27.09.2019, 

17715/27.09.2019, 17716/27.09.2019, 20807/12.11.2019 έγγραφα Δημάρχου Λαυρεωτικής ζητήθηκε 

από τους προσωρινούς Αναδόχους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλουν τα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 ‘’Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’ αριθμ.636/2019 διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση των φακέλων «δικαιολογητικά μειοδότη» πραγματοποιήθηκε στις 19 

Νοεμβρίου 2019 και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο4, σχετικά με τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των Οικονομικών Φορέων, το οποίο απέστειλε μέσω 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με το αριθμ. πρωτ: 21724/26.11.2019 διαβιβαστικό έγγραφο στην Οικονομική 

Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΝΠΔΔ "ΚΕΦΑΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26 Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής των προσωρινών αναδόχων που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος 

στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ 636/2019 και με 

αριθμ. πρωτ: 13217/19.07.2019  Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

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

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών (Πρόεδρος) 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ. 636/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπ’ αριθμ. 

111/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 το από 13.08.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 02.09.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 το από 07.11.2019 πρακτικό Νο3 μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 1249/2019 απόφασης της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 
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 τις αριθμ. πρωτ:17712/27.09.2019 και 20807/12.11.2019 (μετά το πρακτικό Νο3) 

προσκλήσεις υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου προς τον οικονομικό φορέα ΣΚΟΥΡΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑ,  

 την αριθμ. πρωτ:17713/27.09.2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου προς τον οικονομικό φορέα ΛΑΚΡΕ Α.Ε 

 την αριθμ. πρωτ:17714/27.09.2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου προς τον οικονομικό φορέα ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε 

 την αριθμ. πρωτ:17715/27.09.2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου προς τον οικονομικό φορέα ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

 την αριθμ. πρωτ:17716/27.09.2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου προς τον οικονομικό φορέα ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΥΙΟΙ Ο.Ε 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τους ανωτέρω 

Οικονομικούς Φορείς:  

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι : 

 Ο Οικονομικός φορέας ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΥΙΟΙ Ο.Ε  είχε ελλείψεις στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και η ΕΔ με το υπ’αρ. πρωτ. 21477/22.11.2019 έγγραφο  της τον κάλεσε να 

καταθέσει τα συμπληρωματικά στοιχεία εντός πέντε ημερών. Ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

ανταποκρίθηκε άμεσα και ικανοποιητικά. 

 Όλοι οι υπόλοιποι καλούμενοι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

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

κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς: ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΑΚΡΕ Α.Ε, ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε, ΚΩΦΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας 

ως εξής: 

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.  

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.  

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε.  

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.  

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.  

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.  

 

4.  Φρέσκο γάλα για τους δικαιούχους υπαλλήλους 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε.   

 

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

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

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

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Την υπ’ αριθμ. 636/2019 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και τα 

παραρτήματα αυτής 

− Την υπ’ αριθμ. 159/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ.211/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− Τους φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης των Οικονομικών Φορέων ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΑΚΡΕ Α.Ε, ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε, ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  

− Το με ημερομηνία 26.11.2019 πρακτικό Νο4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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(α) εγκρίνει το πρακτικό Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς αναδόχους Οικονομικούς Φορείς:  ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΑΚΡΕ Α.Ε, ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε, ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

(β) κατακυρώνει ως Αναδόχους της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, ανά ομάδα τους κατωτέρω 

Οικονομικούς Φορείς: 

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε. (ποσό 2.786,00€) 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  (ποσοστό έκπτωσης 15%) 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.424,34€) 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 6.686,00€) 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 1%) 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  (ποσό 5.069,94€) 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε. (ποσό 2.257,00€) 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 15%) 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 2.571,70€) 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 4.969,00€) 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 1%) 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.993,62€) 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 6%) 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσό 51.618,00€) 

 

4. Φρέσκο γάλα για τους δικαιούχους υπαλλήλους 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε.  (ποσό 36.417,48€) 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) για την πραγματοποίηση 

εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Λαυρεωτικής στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 

Αρ. Απόφ.: 232/2019 

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

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

δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) για την πραγματοποίηση εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων 

μαθητών του Δήμου Λαυρεωτικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να διοργανώσει τιμητική εκδήλωση για τη βράβευση των 

αποφοίτων των Λυκείων του που διακρίθηκαν στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις έτους 2019. 

Πρόκειται για μια καθιερωμένη εκδήλωση που σκοπός της είναι ο έπαινος και η αναγνώριση από 

μέρους του συνόλου και της Δημοτικής Αρχής του κόπου τους για την επίτευξη των στόχων τους. Για 

την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης βράβευσης των φοιτητών και σπουδαστών, θα 

προκληθεί δαπάνη ύψους 3.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6443 του προϋπολογισμού 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» 

− Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

− Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 

− Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής η εγγεγραμμένη πίστωση στον 

ΚΑ δαπανών 00-6443 «δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών εορτών» είναι γενική και 

παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσης αυτής για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης 

− Την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 που αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης» 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 

3.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6443 «δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών 

εορτών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019. 

Επισημαίνεται ότι η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει 

με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ, το οποίο 
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αφορά την εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Λαυρεωτικής στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε βάρος του ΚΑ 00-6443 «δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών 

εορτών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

− Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

− Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης για την εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του 

Δήμου Λαυρεωτικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6443 

«δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών εορτών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 

έτους 2019. 

Β. Η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 

και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (στ’ κύκλος) 

του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 233/2019 

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

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

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Στ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

2. Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

«Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης 

που εποπτεύει τη λειτουργία του». 

3. Την υπ’ αριθμ 408/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής με θέμα «εισήγηση 

σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής». 
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4. Την υπ’ αριθμ. 201/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «ψήφιση 

κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής». 

5. Την υπ’ αριθμ.144/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε η Έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Α’ κύκλου) του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής. 

6. Την υπ’ αριθμ. 137/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση 

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Β’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Λαυρεωτικής. 

7. Την υπ’ αριθμ. 430/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση 

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Γ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Λαυρεωτικής. 

8. Την υπ’ αριθμ. 218/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση 

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Δ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Λαυρεωτικής. 

9. Την υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση 

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ε’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Λαυρεωτικής. 

10. Την αριθμ.2/2019 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας 

δικαιούχων (Στ’ κύκλου) των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

11. Την αριθμ.3/2019 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Στ’ 

κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αριθμ. 

πρωτ: 22049/28.11.2019 έγγραφό της, η Διαχειριστική Επιτροπή υπέβαλε την Έκθεση  πεπραγμένων 

– διαχειριστικού απολογισμού (Στ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, προκειμένου 

να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 158/2014 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012,  

− Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

− Τις αριθμ.2/2019 και 3/2019 αποφάσεις  της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου 

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

Εγκρίνει την Έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Στ’ κύκλου) του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

Έκθεση Πεπραγμένων – Διαχειριστικού Απολογισμού Στ’ Κύκλου  
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής 

     
        Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ιδρύθηκε το κοινωνικό παντοπωλείο και συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαχείρισης που 

εποπτεύει τη λειτουργία του. Στη συγκεκριμένη Επιτροπή προεδρεύει ο Δήμαρχος και μετέχουν 

Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν οριστεί με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

      Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει μεριμνήσει για τη διάθεση κατάλληλων χώρων για τις ανάγκες 

στέγασης του κοινωνικού παντοπωλείου και στις δύο δημοτικές ενότητες. Για την περιοχή του 

Λαυρίου έχει επιλεγεί ισόγειο κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (Φωκίωνος Νέγρη) και για 

την περιοχή της Κερατέας, το ισόγειο του δημαρχιακού καταστήματος Κερατέας. 

Έχοντας ολοκληρωθεί με επιτυχία ο Στ’ κύκλος διανομών σε ωφελούμενους δημότες μας, 

σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τα βήματα και 

τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαυρεωτικής.  

    Ο Δήμος, για την έναρξη του Στ’ κύκλου λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσα από 

ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους δημότες του, περιέγραφε τα ακριβή δικαιολογητικά που 

χρειάστηκε να υποβάλλουν οι δυνητικά δικαιούχοι, με βάση τα κριτήρια της υπ. αριθ.  201/2014 

απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 

        Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που ζητήθηκε να προσκομιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ήταν 

τα εξής:  

 Αίτηση του ενδιαφερομένου 

 Υπεύθυνη δήλωση 

 Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης    

 

Δυνητικά δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι:  

 Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 

 Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 

 Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Λαυρεωτικής και διαθέτουν άδεια 

παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.  

 

     Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των πολιτών υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες 

πρωτόκολλου των δύο δημοτικών ενοτήτων και στα ΚΕΠ Λαυρίου και Κερατέας. Για τη διευκόλυνση 

των ενδιαφερομένων η παραλαβή των αιτήσεων συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
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    Υπήρχε πρόβλεψη στον Κ.Α εξόδων 15-6474.002 οικονομικού έτους 2018. Μετά την 

διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τον οποίο αναδείχθηκε προμηθευτής για τα είδη 

του κοινωνικού παντοπωλείου, η «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΜΕΣΙΤΙΚΗ», με το διακριτικό τίτλο 

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» (Υπογραφή Σύμβασης 16.8.2018) με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σύμβαση 

συνολικού ποσού 93.464,505€ και χρονικής διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του ποσού του 

προϋπολογισμού (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο).  

  Στη συνέχεια οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί 

με την απόφαση 201/2014 του δημοτικού συμβουλίου, δημιούργησαν τη λίστα ωφελούμενων, οι 

οποίοι για το διάστημα από το Μάρτιο του 2018 έως και το Μάιο του 2019 έλαβαν τρεις (3) φορές 

αντίστοιχα πακέτα τροφίμων και σε μία από τις τρεις διανομές επιπλέον εορταστικό πακέτο κρέατος 

κατά την περίοδο του Πάσχα (Στ’ κύκλος λειτουργίας δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου). Οι 

διανομές ήταν λιγότερες από τις προβλεπόμενες λόγω εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. 

  Βασικό κριτήριο για την ένταξη των ατόμων και των οικογενειών ήταν η διαπίστωση της 

αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές βασικές ανάγκες σε συνδυασμό με την εξέταση 

και άλλων κοινωνικών κριτηρίων.  

   Με την 2/2019 απόφασή της (επισυνάπτεται η απόφαση και η συνημμένη σχετική λίστα των 

ωφελούμενων, η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου προχώρησε στη 

διαμόρφωση και έγκριση των ωφελούμενων  που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα του κοινωνικού 

παντοπωλείου. 

  Στη συνέχεια οι δικαιούχοι ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά από υπαλλήλους του δήμου, ώστε να 

τους γνωστοποιηθεί η ημερομηνία διανομής των τροφίμων και ο τόπος διανομής. Αυτό 

επαναλαμβανόταν κάθε μήνα πριν την εκάστοτε διανομή. Να σημειωθεί ότι, έγινε συντονισμένη 

προσπάθεια από τις υπηρεσίες, ώστε οι ωφελούμενοι να αποτελούν αρχηγούς οικογένειας και να 

αποφεύγεται η επιλογή δύο ατόμων από την ίδια οικογένεια ως ωφελούμενων, προκειμένου να 

ανακουφιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες. 

   Το μήνα Μάρτιο του 2019 πραγματοποιήθηκε η 1η διανομή τροφίμων, η 2η πραγματοποιήθηκε τον 

Απρίλιο του 2019 και η 3η το Μάιο του 2019.  

Τον Απρίλιο του 2019 όμως, εκτός από την καθιερωμένη διανομή των ειδών του 

Παντοπωλείου, ο Δήμος προχώρησε στη διανομή κρέατος κατά την περίοδο του Πάσχα. 

   Οι ποσότητες τροφίμων που διανέμονταν κάθε μήνα στους ωφελούμενους ήταν οι κάτωθι: 

• 2lt λάδι 

• 1kg ζάχαρη 

• 1kg αλεύρι 

• 1kg φασόλια 

• 1kg φακές 
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• 2kg ρύζι  

• 4 πακέτα μακαρόνια 

• 3 τεμάχια τοματοχυμό  

• 6 κουτιά γάλα εβαπορέ 

 

      Αριθμητικά οι ποσότητες που προμηθεύτηκαν στο κοινωνικό παντοπωλείο και διανεμήθηκαν κατά 

τον Στ’ κύκλο λειτουργίας (3 διανομές) του, στους 771 ωφελούμενους-αρχηγούς οικογενειών σε όλο 

το δήμο ήταν:  

• μακαρόνια             7.784 τεμάχια των 500 gr 

• ελαιόλαδο              2.971 τεμάχια των 2lt & 1lt 

• όσπρια                4.542 τεμάχια των 500 gr & 1kg 

• τοματοχυμός          5.916 τεμάχια των 500 gr 

• γάλα  εβαπορέ      13.680 τεμάχια των 410 gr 

• αλεύρι                    2.276 τεμάχια του  1kg 

• ζάχαρη                  2.276 τεμάχια του  1kg 

• ρύζι                        2.271 τεμάχια των 500 gr 

     Μετά την ολοκλήρωση της Στ’ φάσης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συνεχίστηκε η 

υποβολή των αιτήσεων για δυνητικά δικαιούχους της Ζ’ φάσης του κοινωνικού παντοπωλείου, η 

οποία βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου (Νικήτας 

Κάϊλας) 

Αρ. Απόφ.: 234/2019 

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

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

δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 22037/29.11.2019 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

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

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

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

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 

http://www.lavreotiki.gr/
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως 

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.), 

− Την υπ’ αριθμ.158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 22037/29.11.2019 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει όλες τις δαπάνες, που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 1.984,00 ευρώ, όπως αναλυτικά 

παρατίθενται κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ:  Εισήγηση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2019  

Αρ. Απόφ.:235/2019 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «εισήγησης 7ης 

 
Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 / 26-11-2019 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ, ΚΟΥΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ¨ΓΥΡΩ 
ΓΥΡΩ¨ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑΓΗ ΒΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ  

496,00€ 30-6262.001 

2 ΜΑΝΚΑ ST. THEODHOR 27 / 27-11-2019 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΤΙΣΙΜΟ 
ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΛΟΓΩ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ 

496,00€ 45-6261.003 

3 ΜΑΝΚΑ ST. THEODHOR 28 / 27-11-2019 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

496,00€ 30-6262.001 

4 ΜΑΝΚΑ ST. THEODHOR 29 / 29-11-2019 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ ΣΤΟ 
ΟΡΙΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΒΡΟΧΕΣ 

496,00€ 15-6261.003 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 29.11.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ. αριθ. 254/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος εγκρίθηκε για την 

νομιμότητά του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α.Π. 3284/1030/19.02.2019 Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Με τις  υπ’ αριθ. 48/2019, 60/2019, 77/2019, 108/2019, 113/2019 και 164/2019 Αποφάσεις  του 

Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν   η 1η έως και 6η αντίστοιχα τροποποιήσεις   του προϋπολογισμού 

έτους 2019. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της 7ης τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής 

απαιτούμενες μεταβολές στις κατηγορίες αποθεματικού, εσόδων και  εξόδων: 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ  

4311. 
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 
ν. 1946/1991) 

15800 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ  

00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών 
φοιτητών κ.λ.π 1300 

00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  2130 

00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2000 

00-6117.011 
Παροχή υπηρ. για συντ.φακ.,υποστήριξη 
&εκπροσώπηση σε αρμόδιες  επιτροπές ενστάσεων  
κτηματολογίου 

1000 

00-6162.001 Προμήθεια Τραπεζών για τη χρήση συστήματος POS 1000 

00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 2250 

00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2000 

00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 3000 

00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500 

00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 10000 

00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών 6100 

00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1000 

00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 610 

00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 9890,38 

00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 
δημότες 2500 

00-6821.004 Παράβολα κτηματολογίου 5000 

10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 13000 
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10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 18500 

10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 100 

10-6142.008 Οργάνωση & διαμ.συστ.διαδικ.&δικλ.ασφ.για την 
παρακολούθηση της λειτουργίας του λογιστηρίου 100 

10-6261.002 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού καταστήματος 
Κερατέας 4000 

10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ενότητας Κερατέας 1500 

10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου 1500 

15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 9000 

15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 300 

15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 6800 

15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 350 

15-6052.002 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 2000 

15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- 500 

15-6117.006 Παροχή υπηρ.για την υποβολή  μελέτης  Κατασκευής  
καταφυγίου αδέσποτων ζώων 3100 

15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 7600 

15-6473. Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2000 

20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 2000 

20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 1134 

20-6117.004 Παροχή υπηρεσιών στη συντ.επιχ.σχεδιου για την 
ίδρυση & λειτ.ενεργειακής κοινότητας 2000 

20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων 
κ.λ.π 14500 

20-6211. 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 

30000 

20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου 
Αττικής  για  απορρίμματα 800 

30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου 1000 

30-6051.011 Εργοδοτική εισφ.υγειονομικού 10 

30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Αβάθμιας εκπαίδευσης 1330 

30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή σχολ.κτιρίων  Β εκπαίδευσης 375 

30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου 3000 

30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου 2000 

30-6262.009 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου 700 

30-6262.010 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας 700 

35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 2000 

35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 150 

35-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 50 
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45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 500 

60-6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Λαυρεωτικής" 50 

10-7133. Έπιπλα σκεύη 100 

10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 6500 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ  

00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου -3000 

00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -7000 

00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων -1800 

00-6122.001 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων -5000 

00-6711.015 Υποχρ.επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ -2855,83 

10-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

-4900 

10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων -11900 

10-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

-109 

10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων -7000 

10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού -2981 

10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού -5000 

15-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

-1398 

15-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

-780 

15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις -1099,6 

15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ. εκτάκτου προσωπικού  για 
κατασκηνώσεις -491,97 

15-6262.006 
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε 
αθλητικούς και σχολικούς χώρους του Δήμου 
Λαυρεωτικής 

-62 

20-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

-2044,36 

20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου -25000 

20-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

-921,6 

20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού -500 

20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -4000 

20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου -5500 
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20-6279.001 
Ενεργειακή Αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δ. 
Λαυρεωτικής 

-2000 

30-6011.001 Τακτικές αποδοχές -38000 

30-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

-274,4 

30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ -900 

30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ -2300 

30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ -1000 

30-6051.012 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -6000 

30-6117.010 Δημιουργία Μητρώου κτισμάτων &Χαρτογραφικού 
υπόβαθρου Δήμου Λαυρεωτικής -2000 

30-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση υφιστάμενων πινακίδων 
οδοσήμανσης Κερατέας -120 

45-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

-1500 

70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια -2778,99 

70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού -689,51 

30-7425.049 

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο 
σύνταξης φακέλου γι αποκατάσταση και ανάδειξη του 
ιστορικού διατηρητέου κτιρίου του πηγαδιού 
BELLANORIA  και της παρακείμενης αυτής δεξαμενής 

-17500 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ  

  -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5323,12 
 

Επιπλέον χρήζει αλλαγή η περιγραφή του ΚΑΔ 10-6142.002 από ‘’Οργάνωση διαδικασιών και 

δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής’’ σε ‘’Διαμόρφωση και 

ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών -υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής’’. 

Μετά την έγκριση της αναμόρφωσης τα ποσά του Π/Υ θα διαμορφωθούν  ως κάτωθι:  

Διάρθρωση εσόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών (Κ.Α.Ε.) : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  7.897.707,32  
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 29.729.195,08  
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.973.148,47  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 8.250.081,54  
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ  2.369.411,20  

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  2.240.357,27  
ΣΥΝΟΛΟ :  52.459.900,88  
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Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) : 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 12.246.257,34 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 28.110.327,09 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.079.342,95 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 23.973,50 

ΣΥΝΟΛΑ : 52.459.900,88 
 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 

8.785.462,38€. 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.492.386,24 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 379.172,71 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.913.903,43 

ΣΥΝΟΛΑ : 8.785.462,38 
Συνυπολογίζοντας τους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2019, αναμένεται να ανέλθει 

στο ύψος των 8.771.484,34 € 

• ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 3.206.570,56 € 

• ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα: 15.000,00 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από παρελθόντα έτη 

που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.022.668,05 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 3.726.152,29 € 

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2019: 801.093,44 € 

Η διαφορά των 13.978,04€ μεταξύ εξόδων και προβλεπόμενων εσόδων της υπηρεσίας καθαριότητας 

θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα. 

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος 2019, 

ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

 το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 την υπ' αριθμ.254/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΔΠ4ΩΛ1-
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Ο2Μ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 και την αριθμ. 

πρωτ:3284/1030/19.02.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποίο 

επικυρώθηκε 

 την από 29.11.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 7ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 29.296,62 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  15.800,00 0,00 
 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  
 (άρθρο 55 ν. 1946/1991) 
 15.800,00 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 2 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  1.300,00 
 φοιτητών κ.λ.π 
 3 0,00 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  2.130,00 

 4 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 

 5 0,00 00-6117.011 Παροχή υπηρ.για συντ.φακ.,υποστήριξη &εκπροσώπηση σε  1.000,00 
 αρμόδιες  επιτροπές ενστάσεων  κτηματολογίου 
 6 0,00 00-6162.001 Προμήθεια Τραπεζών για τη χρήση συστήματος POS 1.000,00 

 7 0,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 2.250,00 

 8 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 

 9 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 3.000,00 

 10 0,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 

 11 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  10.000,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 12 0,00 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών 6.100,00 
 13 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 
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 14 0,00 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 610,00 

 15 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 9.890,38 

 16 0,00 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 2.500,00 

 17 0,00 00-6821.004 Παράβολα κτηματολογίου 5.000,00 

 18 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 13.000,00 

 19 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 18.500,00 

 20 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 100,00 

 21 0,00 10-6142.008 Οργάνωση & διαμ.συστ.διαδικ.&δικλ.ασφ.για την παρακολούθηση 100,00 
  της λειτουργίας του λογιστηρίου 
 22 0,00 10-6261.002 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού καταστήματος Κερατέας 4.000,00 

 23 0,00 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ενότητας Κερατέας 1.500,00 

 24 0,00 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου 1.500,00 

 25 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 9.000,00 

 26 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 300,00 

 27 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 6.800,00 

 28 0,00 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 350,00 

 29 0,00 15-6052.002 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 2.000,00 

 30 0,00 15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- 500,00 

 31 0,00 15-6117.006 Παροχή υπηρ.για την υποβολή  μελέτης  Κατασκευής  καταφυγίου  3.100,00 
 αδέσποτων ζώων 
 32 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 7.600,00 

 33 0,00 15-6473. Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000,00 

 34 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 2.000,00 

 35 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 1.134,00 

 36 0,00 20-6117.004 Παροχή υπηρεσιών στη συντ.επιχ.σχεδιου για την ίδρυση &  2.000,00 
 λειτ.ενεργειακής κοινότητας 
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 37 0,00 20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ.π 14.500,00 

 38 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  30.000,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 39 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για   800,00 
 απορρίμματα 
 40 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.000,00 

 41 0,00 30-6051.011 Εργοδοτική εισφ.υγειονομικού 10,00 

 42 0,00 30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Αβάθμιας εκπαίδευσης 1.330,00 

 43 0,00 30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή σχολ.κτιρίων  Β εκπαίδευσης 375,00 

 44 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου 3.000,00 

 45 0,00 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου 2.000,00 

 46 0,00 30-6262.009 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου 700,00 

 47 0,00 30-6262.010 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας 700,00 

 48 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 2.000,00 

 49 0,00 35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 150,00 

 50 0,00 35-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 50,00 

 51 0,00 45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 500,00 

 52 0,00 60-6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου  50,00 
 Λαυρεωτικής" 
 53 0,00 10-7133. Έπιπλα σκεύη 100,00 

 54 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 6.500,00 

 189.529,38 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 55 0,00 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου -3.000,00 

 56 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -7.000,00 

 57 0,00 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων -1.800,00 
 58 0,00 00-6122.001 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων -5.000,00 
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 59 0,00 00-6711.015 Υποχρ.επιχ. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ -2.855,83 

 60 0,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -4.900,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 61 0,00 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων -11.900,00 

 62 0,00 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -109,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 63 0,00 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων -7.000,00 

 64 0,00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού -2.981,00 

 65 0,00 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού -5.000,00 

 66 0,00 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -1.398,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 67 0,00 15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -780,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 68 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις -1.099,60 

 69 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις -491,97 

 70 0,00 15-6262.006 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε  -62,00 
 αθλητικούς και σχολικούς χώρους του Δήμου Λαυρεωτικής 
 71 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -2.044,36 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 72 0,00 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου -25.000,00 

 73 0,00 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -921,60 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 74 0,00 20-6051.001 Εργοδοτικές -500,00 
 εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 
 75 0,00 20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -4.000,00 

 76 0,00 20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου -5.500,00 

 77 0,00 20-6279.001 Ενεργειακή Αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση Συστήματος  -2.000,00 
 Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Λαυρεωτικής 
 78 0,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές -38.000,00 

 79 0,00 30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -274,40 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 80 0,00 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ -900,00 

 81 0,00 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ -2.300,00 
 
 82 0,00 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ -1.000,00 
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 83 0,00 30-6051.012 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -6.000,00 

 84 0,00 30-6117.010 Δημιουργία Μητρώου κτισμάτων &Χαρτογραφικού υπόβαθρου  -2.000,00 
 Δήμου Λαυρεωτικής 
 85 0,00 30-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση υφιστάμενων πινακίδων οδοσήμανσης  -120,00 
 Κερατέας 
 86 0,00 45-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -1.500,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 87 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια -2.778,99 

 88 0,00 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού -689,51 

 89 0,00 30-7425.049 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο σύνταξης  -17.500,00 
 φακέλου γι αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού διατηρητέου  
 κτιρίου του πηγαδιού BELLANORIA  και της παρακείμενης αυτής  
 δεξαμενής 
 -168.406,26 

 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 90 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.323,12 

 -5.323,12 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 15.800,00 15.800,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 23.973,50 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  29.296,62 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 15.800,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 189.529,38 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -168.406,26 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.323,12 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 23.973,50 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
  
Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, παραμένει στο ποσό των 23.973,50 ευρώ.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής λογαριασμού ύδρευσης 

Αρ. Απόφ.: 236/2019 

 

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

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

οφειλής λογαριασμού ύδρευσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: 21839/27.11.2019 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 174 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3 του Ν. 3463/06 όπως 

αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4623/2019 άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο κ) περίπτωση i, η οικονομική 

επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,   

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

Ο κ. Κουντουριώτης Ιωάννης του Βασιλείου, αιτείται την διαγραφή υπολοίπου ποσού 103,79€ 

από συνολικό ποσό 308,17€ που αφορούσε κατανάλωση ύδρευσης για το Β/2015 τετράμηνο, διότι 

όπως φαίνεται από τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει, το συνολικό ποσό πληρώθηκε σε τρείς 

δόσεις, α) 04/12/2015, β) 29/01/2016, γ) 25/02/2016. 

 Η 2η κατάθεση (επισυναπτόμενο το αντίγραφο πληρωμής  από ΕΛΤΑ στις 29/01/2016) δεν 

πιστώθηκε στον λογαριασμό του από την Υπηρεσία Είσπραξης Δημοτικής Ενότητας Κερατέας  με 

αποτέλεσμα η οφειλή να φαίνεται ληξιπρόθεσμη. 

1038 16-Οκτ-15 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΠΛΑΚΑ  - Αρ.Υδρ: 16522 / Κωδ.Παρ: 14492 / Α.Α Διαδρ:  / 
Διαδρ: ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

91,85€ 

1038 16-Οκτ-15 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΑΚΑ  - Αρ.Υδρ: 16522 / Κωδ.Παρ: 14492 / Α.Α 
Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

11,94€ 

Σύνολο 103,79€ 

    

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω 

αρμοδιότητας σύμφωνα με το Ν. 4623/2019 άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο κ) περίπτωση i, έτσι ώστε να 

γίνει η διαγραφή του ποσού 103,79€ πλέον προσαυξήσεων για το υπόλοιπο ποσό τετράμηνου 

Β/2015 το οποίο εκ παραδρομής δεν πιστώθηκε από την  υπηρεσία είσπραξης της Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− Την αριθμ. πρωτ: 21839/27.11.2019 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας και τα συνημμένα σε 

αυτή δικαιολογητικά έγγραφα 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

τη διαγραφή της οφειλής ποσού 103,79 ευρώ πλέον προσαυξήσεων για το υπόλοιπο ποσό που αφορά 

κατανάλωση ύδρευσης β’ τετράμηνου 2015 του κου Ιωάννη Κουντουριώτη του Βασιλείου,  το οποίο 

εκ παραδρομής δεν πιστώθηκε από την Υπηρεσία Είσπραξης της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

177Α/2019  

Αρ. Απόφ.: 237/2019 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 177Α/2019». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη, προκειμένου να ληφθεί εγκαίρως η σχετική απόφαση αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 32 παρ. 1 και 2 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του τριμήνου, πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα πριν από το τέλος του 

οικονομικού έτους. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

αιτιολογημένη αίτηση του υπολόγου, μπορεί να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία για ένα ακόμη 

μήνα, όχι όμως πέρα από τη λήξη του οικονομικού έτους. Η αίτηση του υπολόγου πρέπει να 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί 

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.170/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε 

η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.100,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με 

τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019, για την 

αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής 
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μέσω ΕΛΤΑ. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίσθηκε ως υπόλογος η υπάλληλος του Δήμου 

Λαυρεωτικής, Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1.  

Με την αριθμ. πρωτ: 22301/03.12.2019 εισήγησή της, η ανωτέρω υπάλληλος εισηγείται τα 

κατωτέρω: 

«Παρακαλώ, όπως παραταθεί η απόδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό 

177Α/2019 που αφορά την πληρωμή των ΕΛΤΑ για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του 

Δήμου, για το οποίο η ημερομηνία απόδοσης είναι η 30η Νοεμβρίου 2019. 

Η παράταση της απόδοσης είναι απαραίτητη λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών  έως το 

τέλος του έτους, καθώς δεν επιτρέπεται η έκδοση νέου εντάλματος λόγω λήξης του οικονομικού 

έτους». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

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

17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.170/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  

− την αρ. πρωτ: 22301/03.12.2019 εισήγηση της υπολόγου υπαλλήλου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  

την παράταση της απόδοσης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 177Α/2019, που εκδόθηκε σε 

βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ.170/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 

αφορά την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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