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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  2 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 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 24 Ιανουαρίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 17:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 20.01.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ασπασία Αργεντίνη,  Ηλίας Στουραΐτης, Γεώργιος 

Αδάμης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Κωνσταντίνου Λεβαντή), Σταύρος 

Κρητικός, Ιωάννης Παρασκευής (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Αρετούσα 

Μακρή) 

Απόντα μέλη  : 1 

Χαράλαμπος Ζαγουρής 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμών και απολογισμών ετών 2014 έως 2019 κληροδοτήματος ‘’Λαμπίας 

Μουσαγιά’’ 

Αρ. Απόφ.: 7/2020 

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 

ισολογισμών και απολογισμών ετών 2014 έως 2019 κληροδοτήματος ‘’Λαμπίας Μουσαγιά’’», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 14.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ο Δήμος Λαυρεωτικής τυγχάνει διαχειριστής του κληροδοτήματος ‘’Λαμπίας Μουσαγιά’’, το οποίο 

περιλαμβάνει ως μόνο περιουσιακό στοιχείο ένα οροφοδιαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής, επί της 

οδού Ρήγα Φεραίου 55-57. 

Η σύσταση του κληροδοτήματος έγινε το 1975, διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν 2039/1939 και 

αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 96 του ως άνω Α.Ν, ‘’Κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης’’ 

διακεκριμένο περιουσιακό στοιχείο της λοιπής περιουσίας του Δήμου. 
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Η διαχείριση του κληροδοτήματος και η βούληση της κληρονομηθείσας, υλοποιούνται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και η εποπτεία της διαχειρίσεως ασκείται από το ΥΠΟΙΚ, από τη Δνση Εθνικών 

Κληροδοτημάτων. 

Σύμφωνα  µε  το  άρθρο  59,  παρ.2  του  Ν.4182/2013  (ΦΕΚ  185/Α/10.09.2013) 

«…Μαζί µε τον απολογισμό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισμός της περιουσίας του 

ιδρύματος, στον οποίο περιλαμβάνεται η γενική κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού κατά τη 

λήξη του οικονομικού έτους και όλες οι μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, που αναγράφονται σε ιδιαίτερες απολογιστικές καταστάσεις. Ο 

προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, 

εφόσον υπάρχει και αποστέλλονται για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής.  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση 

Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας, µε το υπ’αριθ. πρωτ: 43143/2236/12.11.2019 έγγραφό 

της, µε θέμα: «Σχετικά με τη διοίκηση του κληροδοτήματος με την επωνυμία ‘’Λαµπίας Μουσαγιά’’ 

που διαχειρίζεται ο Δήμος Λαυρεωτικής», ζητά αποστολή προϋπολογισμών, απολογισμών και 

ισολογισμών όλων των προηγουμένων ετών από το 2015  έως και σήμερα. 

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τους κάτωθι Ισολογισμούς και Απολογισμούς των 

οικονομικών χρήσεων  2014 έως και  2019, ώστε να ενημερωθεί σχετικά η Διεύθυνση Κοινωφελών 

Περιουσιών.» 

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

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδιο όργανο για τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Λαυρεωτικής, στη διαχείριση 

του οποίου υπάγεται και το εν λόγω κληροδότημα. 

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− το αριθμ. πρωτ:43143/2236/12.11.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

− την από 14.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των ισολογισμών και απολογισμών του κληροδοτήματος «Λαμπίας Μουσαγιά» 

οικονομικών χρήσεων από 2014 έως και 2019, όπως αναφέρονται στη συνέχεια: 



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΙΑΣ ΜΟΥΣΑΓΙΑ" 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1/2014-31/12/2014  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1/2014-31/12/2014 

         

  

Αξία κτήσης  Αποσβέσεις Αναπ.αξία     

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
ΙΙ .Ενσώματες ακινητοποιήσεις     Ι. Κεφάλαιο 56.753,67 

3.Κτίρια & τεχνικά έργα  35.043,35 35.043,34 0,01     

      V. Αποτελέσματα εις νέο   

Σύνολο Ακινητοποιήσεων 35.043,35 35.043,34 0,01  Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -759,57 
      Αποτέλεσμα προηγ. χρήσεων -51.912,73 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)   0,01  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α) 4.081,37 
         
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
IV. Διαθέσιμα     ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
3.Καταθέσεις όψεως   4.183,93  Πιστωτές  102,57 
         
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ) 

  4.183,93  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 102,57 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)   4.183,94  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 4.183,94 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1/2014 -31/12/2014)     
    

     
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ        
1.Εσοδα από ενοίκια   0,00     
Μείον έξοδα λειτουργίας   499,52     
Μερικά αποτ/τα εκμετάλλευσης   -499,52     
Πλέον πιστωτικοί τόκοι   8,32     
Ολικά αποτ/τα εκμετάλλευσης   -491,2  

   
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : EKTAKTA  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       
               1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα   0,00     

           3. Έσοδα προηγ. χρήσεων   0,00  
   

         
Μείον:    1. Έκτακτα & ανόργ. Έξοδα   0,00     
              2. Έκτακτες ζημίες   0,00     
              3. Έξοδα προηγ. χρήσεων   268,37     
         
 Οργανικά & έκτακτα  αποτ/τα (ζημιές)   -759,57     
         
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο   -759,57     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΙΑΣ  ΜΟΥΣΑΓΙΑ" 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1/2015-31/12/2015  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1/2015-31/12/2015 

         

  

Αξία κτήσης  Αποσβέσεις Αναπ.αξία     

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     Ι .Κεφάλαιο 56.753,67 

3.Κτίρια & τεχνικά έργα  35.043,35 35.043,34 0,01     

      V. Αποτελέσματα εις νέο   

Σύνολο Ακινητοποιήσεων 35.043,35 35.043,34 0,01  Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -1.078,57 

      Αποτέλεσμα προηγ. χρήσεων -52.672,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)   0,01  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α) 3.002,80 

         

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

IV. Διαθέσιμα     ΙΙ .Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

3.Καταθέσεις όψεως   4.187,54  Πιστωτές  1184,75 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ)   4.187,54  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1184,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)   4.187,55  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 4.187,55 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1/2015 -31/12/2015)     

    
     

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ        
1.Εσοδα από ενοίκια   0,00     

Μείον έξοδα λειτουργίας             
1.082,18  

  
  

Μερικά αποτ/τα εκμετάλλευσης      1.082,18      
Πλέον πιστωτικοί τόκοι             3,61                     
Ολικά αποτ/τα εκμετάλλευσης      1.078,57   

   
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : EKTAKTA  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

               1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα   0,00     
           3. Έσοδα προηγ. χρήσεων   0,00  

   

         

Μείον:    1. Έκτακτα & ανόργ. Έξοδα   0,00     

              2. Έκτακτες ζημίες   0,00     

              3. Έξοδα προηγ. χρήσεων   0,00     

         

 Οργανικά & έκτακτα  αποτ/τα (ζημιές)   -1078,57     

         

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο   -1078,57     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΙΑΣ ΜΟΥΣΑΓΙΑ" 

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1/2016-31/12/2016  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1/2016-31/12/2016 

         

  

Αξία 
κτήσης  Αποσβέσεις Αναπ.αξία     

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

ΙΙ .Ενσώματες ακινητοποιήσεις     Ι .Κεφάλαιο 56.753,67 

3.Κτίρια & τεχνικά έργα  35.043,35 35.043,34 0,01     

      V. Αποτελέσματα εις νέο   

Σύνολο Ακινητοποιήσεων 35.043,35 35.043,34 0,01  Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -851,32 

      Αποτέλεσμα προηγ. χρήσεων -53.750,87 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)   0,01  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α) 2.151,48 

         

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

IV. Διαθέσιμα     ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

3.Καταθέσεις όψεως   4.198,15  Πιστωτές  2.046,68 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ)   4.198,15  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2046,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)    4.198,16  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 4.198,16 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1/2016 -31/12/2016)     

    
     

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ        
1. Έσοδα από ενοίκια   0,00     
Μείον έξοδα λειτουργίας   861,93     
Μερικά αποτ/τα εκμετάλλευσης   -861,93     
Πλέον πιστωτικοί τόκοι   10,61     
Ολικά αποτ/τα εκμετάλλευσης   -851,32  

   
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : EKTAKTA  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

               1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα   0,00     
            3. Έσοδα προηγ. χρήσεων   0,00  

   

         

Μείον:    1. Έκτακτα & ανόργ. Έξοδα   0,00     

              2. Έκτακτες ζημίες   0,00     

              3. Έξοδα προηγ. χρήσεων   0,00     

         

 Οργανικά & έκτακτα  αποτ/τα (ζημιές)   -851,32     

         

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο   -851,32     

         

              



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΛΑΜΠΙΑΣ ΜΟΥΣΑΓΙΑ" 

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1/2017-31/12/2017  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1/2017-31/12/2017 

         

  

Αξία κτήσης  Αποσβέσεις Αναπ.αξία     

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     Ι. Κεφάλαιο 56.753,67 

3.Κτίρια & τεχνικά έργα  35.043,35 35.043,34 0,01     

      V. Αποτελέσματα εις νέο   

Σύνολο Ακινητοποιήσεων 35.043,35 35.043,34 0,01  Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -1.176,71 

      Αποτέλεσμα προηγ. χρήσεων -54.602,19 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)   0,01  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α) 974,77 

         

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

IV. Διαθέσιμα     ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

3.Καταθέσεις όψεως   2.222,43  Πιστωτές  1.247,67 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ)   2.222,43  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1247,67 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)   2.222,44  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 2.222,44 

    
     

 
 
     



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1/2017 -31/12/2017)     

    
     

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ        
1.Εσοδα από ενοίκια   0,00     
Μείον έξοδα λειτουργίας   1197,12     
Μερικά αποτ/τα εκμετάλλευσης   -1197,12     
Πλέον πιστωτικοί τόκοι   20,41     
Ολικά αποτ/τα εκμετάλλευσης   -1176,71  

   
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : EKTAKTA  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

             1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα   0,00     
          3. Έσοδα προηγ. χρήσεων   0,00  

   

         

Μείον :   1. Έκτακτα & ανόργ. Έξοδα   0,00     

              2. Έκτακτες ζημίες   0,00     

              3. Έξοδα προηγ. χρήσεων   0     

         

 Οργανικά & έκτακτα  αποτ/τα (ζημιές)   -1176,71     

         

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο   -1176,71     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΙΑΣ  ΜΟΥΣΑΓΙΑ" 

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1/2018-31/12/2018  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1/2018-31/12/2018 

         

  

Αξία κτήσης  Αποσβέσεις Αναπ.αξία     

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     Ι. Κεφάλαιο 56.753,67 

3.Κτίρια & τεχνικά έργα      35.043,35       35.043,34             0,01      

      V. Αποτελέσματα εις νέο   

Σύνολο Ακινητοποιήσεων                                                         
35.043,35  

            
35.043,34  

                           
0,01  

 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -1.351,87 

      Αποτέλεσμα προηγ. χρήσεων -55.778,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)   0,01  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α) -377,10 

         

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

IV. Διαθέσιμα     ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

3.Καταθέσεις όψεως   6,89  Πιστωτές  384,00 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ)   6,89  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 384,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)   6,90  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 6,90 

    
     

 
 
 
 
     



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1/2018 -31/12/2018)     

    
     

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ        
1.Εσοδα από ενοίκια   0,00     
Μείον έξοδα λειτουργίας   1371,33     
Μερικά αποτ/τα εκμετάλλευσης   -1371,33     
Πλέον πιστωτικοί τόκοι   19,46     
Ολικά αποτ/τα εκμετάλλευσης   -1351,87  

   
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : EKTAKTA  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

            1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα   0,00     
         3. Έσοδα προηγ. χρήσεων   0,00  

   

         

Μείον:   1. Έκτακτα & ανόργ. Έξοδα   0,00     

              2. Έκτακτες ζημίες   0,00     

              3. Έξοδα προηγ. χρήσεων   0,00     

         

 Οργανικά & έκτακτα  αποτ/τα (ζημιές)   -1351,87     

         

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο   -1351,87     

         

              

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΙΑΣ  ΜΟΥΣΑΓΙΑ" 

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1/2019-31/12/2019  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1/2019-31/12/2019 

         

  

Αξία κτήσης  Αποσβέσεις Αναπ.αξία     

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     Ι. Κεφάλαιο 56.753,67 

3.Κτίρια & τεχνικά έργα      35.043,35       35.043,34             0,01      

      V. Αποτελέσματα εις νέο   

Σύνολο Ακινητοποιήσεων         
35.043,35  

             
35.043,34  

                        
0,01 

 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -1.144,94 

      Αποτέλεσμα προηγ. χρήσεων -57.130,77 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)   0,01  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α) -1.522,04 

         

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

IV. Διαθέσιμα     ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

3.Καταθέσεις όψεως   6,95  Πιστωτές  384,00 

         

      ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 384,00 
         

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ)   6,95  Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

          2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  1.145,00 

      
   



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)   6,96  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) 6,96 

    
     

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ     
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1/2019 -31/12/2019)     

    
     

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ        
1.Εσοδα από ενοίκια   0,00     
Μείον έξοδα λειτουργίας   1145     
Μερικά αποτ/τα εκμετάλλευσης   -1145     
Πλέον πιστωτικοί τόκοι   0,06     
Ολικά αποτ/τα εκµετάλλευσης   -1144,94  

   
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : EKTAKTA  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

              1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα   0,00     
           3. Έσοδα προηγ. χρήσεων   0,00  

   

         

Μείον:   1. Έκτακτα & ανόργ. Έξοδα   0,00     

              2. Έκτακτες ζημίες   0,00     

              3. Έξοδα προηγ. χρήσεων   0,00     

         

 Οργανικά & έκτακτα  αποτ/τα (ζημιές)   -1144,94     

         

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο   -1144,94     

         

              



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 24 από 73 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014   
   
ΕΣΟΔΑ     
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ  4840,93 
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ  8,32 
ΣΥΝΟΛΟ   4849,25 

   
ΕΞΟΔΑ     
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ   665,32 

   
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2014   4183,93 

 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015   
   
ΕΣΟΔΑ     
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ  4183,93 
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ  3,61 
ΣΥΝΟΛΟ   4187,54 

   
ΕΞΟΔΑ     
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ   0 

   
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2015   4187,54 

   
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016   
   
ΕΣΟΔΑ     
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ  4187,54 
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ  10,61 



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 25 από 73 
 

ΣΥΝΟΛΟ   4198,15 

   
ΕΞΟΔΑ     
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ   0 

   
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2016   4198,15 

 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017   
   
ΕΣΟΔΑ     
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ  4198,15 
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ  20,41 
ΣΥΝΟΛΟ   4218,56 

   
ΕΞΟΔΑ     
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ   1996,13 

   
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2017   2222,43 

 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018   
   
ΕΣΟΔΑ     
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ  2222,43 
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ  19,46 
ΣΥΝΟΛΟ   2241,89 

   
ΕΞΟΔΑ     
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ   2235,00   
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ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2018   6,89 

 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019   
   
ΕΣΟΔΑ     
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ  6,89 
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ  0,06 
ΣΥΝΟΛΟ   6,95 

   
ΕΞΟΔΑ     
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ   0 

   
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2019   6,95 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 2019 

Αρ. Απόφ.: 8/2020 

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 Δεκεμβρίου 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: 578/15.01.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης 

μηνός Δεκεμβρίου 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: 578/15.01.2020 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 Δεκεμβρίου 2019, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου: 
Υπόλοιπο της 30/11/2019 στις τράπεζες και στο ταμείο: 2.093.272,88 € 

Πλέον εισπράξεις Δεκεμβρίου: 1.364.574,48 € 
Μείον πληρωμές Δεκεμβρίου: -1.645.152,38 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2019): 1.812.694,98 € 
 

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 

σε λογαριασμούς όψεως την 31/12/2019 ανήλθε στο ποσό των 1.810.871,58 €. 

Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 328.160,34 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 41.727,01 € 
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Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.030,39 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 40.216,94 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 115,61 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003352-96 0,52 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003353-79 14,28 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003354-52 5,35 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003355-36 2,79 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 68.729,81 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 519.717,00 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 645.169,26 € 
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 129.282,40 € 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 1.677,27 € 

Σύνολα: 1.810.871,58 € 
Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.823,40 € 
 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 
1.812.694,98 € 
 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.812.418,10 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 406.589,63 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 2.153,28 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.403.675,19 € 

ΣΥΝΟΛΑ 1.812.418,10 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 276,88 € 
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’ 
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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. 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. 

6. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

στις 30/12/2019 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά 

τη διατροφή της κυρίας Κ.Κ. μηνός Δεκεμβρίου, 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 Δεκεμβρίου. 

7. Μείον (-) 44,95 €: που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 1355/31-12-2019 ισόποσο γραμμάτιο 

είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 

αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Δεκέμβριο. 

8. Μείον (-) 232,43 €: που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 1359/31-12-2019 ισόποσο γραμμάτιο 

είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 

αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Δεκέμβριο. 

 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

του έργου ‘’επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων’’ 

Αρ. Απόφ.: 9/2020 

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 

πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου ‘’επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

1. Την υπ΄αριθμ.106/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί αποδοχής της 

συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών 
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2. Την υπ’  αρ. 58332/23.10.2018  απόφαση ένταξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ KAI ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με προϋπολογισμό 

ένταξης 117.100,00 € 

3. Την υπ’ αρ. 162/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ KAI ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού 243.212,74 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

4. Την αριθμ. πρωτ: 22556/05.12.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

5. Την υπ’ αριθμ. 241/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

έγινε η έγκριση της υπ’ αριθμ.162/2019 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

6. Την αριθμ.Α-1165/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό 

στον ΚΑ δαπανών 64-7331.001 

7. Την υπ’ αριθμ. 1072/2019 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου «επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 

χώρων» 

8. Την υπ’ αριθμ. 1079/2019 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC006040813. 

9. Την αριθμ. πρωτ: 23286/16.12.2019 προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, η οποία αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC006040623. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο 

διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος: 86985. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίστηκε η 8 Ιανουαρίου 2020, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

ορίστηκε η Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00. 

Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού την καθορισμένη ημέρα και ώρα προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των φακέλων και συνέταξε το με ημερομηνία 14.01.2020 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την ίδια ημέρα στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με το αριθμ. πρωτ:561/15.01.2020 έγγραφό της απέστειλε 

το ανωτέρω πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή 

του. 

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ [Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.] 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
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Α.Μ. _162__/19___α/α ΕΣΗΔΗΣ 86985 
Οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Στέργιος Φάτσης [Πρόεδρος] 

2. Μαριάννα Αντωνιάδου[Μέλος] 

3. Θεόδωρος Βιάδης [Μέλος] 

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού [Ε.Δ.], του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Προϋπολογισμού 196.139,31€  [πλέον ΦΠΑ 24%], που συγκροτήθηκε: 

• Με την 250/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

• Με την mimed 5096-eba-2019-12-13-10:30 ταυτότητα κλήρωσης μεταξύ του ΜΗΜΕΔ 

[Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, 

Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών], 

Συνήλθαμε στις 14/01/2020 και ώρα 11:00 σε δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να 

προβούμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων στο σύστημα Φακέλων Προσφοράς των 

υποψηφίων ήτοι : του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 
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Προσφορά» για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου. Οι κατατεθείσες προσφορές 

φαίνονται στον Πίνακα 1 

Οι παραπάνω προσφορές είχαν κατατεθεί στο σύστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία  

υποβολής προσφορών, ήτοι την 08/01/2020 και ώρα 11:00 πμ σύμφωνα με το άρθρο 18 της 

Διακήρυξης που εγκρίθηκε με την 241/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου    

Λαυρεωτικής 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από τα 

τρία μέλη, παρευρέθηκαν και τα τρία, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δημοπρασίας στις 

11:00 πμ. 

1. Με την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη της Ε.Δ. προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για 

όλους τους συμμετέχοντες [ο κατάλογος των οποίων έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στους 

προσφέροντες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πρίν την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση]. 

2. Στη συνέχεια η ΕΔ ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες 

σύμφωνα με το άρθρο 4§4.1γ της Διακήρυξης. Ο πίνακας παράγεται από το σύστημα, αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και έχει όπως παρακάτω: 
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Ακολούθως η ΕΔ προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέση, βάσει του 

ψηφιακού αρχείου που παράγεται από το σύστημα και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 95 και 98 του 

Ν4412/16 

3. Στη συνέχεια η ΕΔ έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης που 

υπέβαλλαν οι  συμμετέχοντες ηλεκτρονικά, καθώς και αυτά που υποβλήθηκαν σε έντυπη 
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μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 3§3.5β της Διακήρυξης κατά σειρά 

μειοδοσίας , αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  

a. Στα δικαιολογητικά της εταιρείας 3Κ [αριθμός προσφοράς 140870] δεν υπάρχουν το 

ΤΕΥΔ και εγγυητική επιστολή 

b. Στα δικαιολογητικά της εταιρείας Παναγιώτης Μοσχοβίτης [αριθμός προσφοράς 

139985] δεν υπάρχει εγγυητική επιστολή 

Οι παραπάνω εταιρείες αποκλείονται από την συνέχεια της διαδικασίας 

4. Τέλος η ΕΔ μερίμνησε για την εφαρμογή της εγκυκλίου 17/10 [Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10] 

της Δ17 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, και έλαβε  υπόψη της τις 

αντίστοιχες με τη σειρά μειοδοσίας βεβαιώσεις εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής: 

a. Για την εγγυητική επιστολή e-63810/27-12-2019 του ΤΜΕΔΕ της προσφοράς της ΥΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ εκδόθηκε η  52137/14-01-2020 βεβαίωση περί εγγυρότητάς της. 

5. Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο Πίνακας των τελικά αποδεκτών προσφορών όπως 

παρακάτω: 

 

α/α α/α κατάθεσης εταιρεία ποσοστό 

1 140870 ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 17,75% 

 
Η ΕΔ ολοκληρώνει την σύνταξη  και έκδοση του πρακτικού της με το αποτέλεσμα της διαδικασίας και 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής  την ανάθεση της σύμβασης  στον 

μειοδότη, καθώς το κριτήριο ανάθεσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση την τιμή δηλαδή στην: 

«ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» με συνολική οικονομική προσφορά  161.324,55  € [πλέον ΦΠΑ 24%] και μέση 

έκπτωση Εμ=  17,75 % 

Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταμένη Αρχή [Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής] η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι δέκα [10] ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα [άρθρο 4.3α Διακήρυξης] 

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται σε τέσσερα [4] αντίγραφα. 

Λαύριο  14/ 01/2020 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο  Πρόεδρος 
 

Στέργιος Φάτσης 
 

Τα μέλη 
 

Μαριάννα Αντωνιάδου 
 

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

σχετικά. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− το με ημερομηνία 14.01.2020 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 

διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ: 561/15.01.2020 έγγραφο προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Την έγκριση του από 14.01.2020 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου «επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

Β. Την ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στο μειοδότη Οικονομικό Φορέα ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’, 

με συνολική οικονομική προσφορά  161.324,55  € [πλέον ΦΠΑ 24%] και μέση έκπτωση Εμ=  17,75 %. 

   

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ηλεκτρολογικού, Μηχανολογικού Υλικού (άρθρο 221, 

παρ.11β’ του Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 10/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Ηλεκτρολογικού, Μηχανολογικού Υλικού (άρθρο 221, παρ.11β’ του 

Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική 

Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  
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Στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

και ειδικότερα στην περίπτωση β της παρ. 11,  ορίζεται ότι: 

«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου.  

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..….»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση των κατωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: 

1. Επιτροπή παραλαβής ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού. 

2. Επιτροπή παραλαβής τροφίμων. 
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3. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών. 

4. Επιτροπή παραλαβής ειδών καθαριότητας & φαρμακευτικού υλικού. 

5. Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης κτιρίων. 

6. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού μηχανογράφησης & πληροφορικής. 

7. Επιτροπή παραλαβής γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

8. Επιτροπή παραλαβής λοιπών προμηθειών. 

Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού)  για το έτος 2020, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, παρ. β’ του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις 

αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

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. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

(ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Ευάγγελος Λιούμης, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων 

2. Κωνσταντίνος Στόμης, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 

3. Δημήτριος Λιάγκης, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Γρηγόρης Κοψιάς, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 

2. Κυριάκος Ανέστης, ΔΕ30 Ηλεκτροτεχνιτών 

3. Δημήτριος Στόμης, ΔΕ Χειριστής Καλαθοφόρου 

 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων (άρθρο 221, παρ.11β’ του Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 11/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων (άρθρο 221, παρ.11β’ του Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική 

Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 
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Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

και ειδικότερα στην περίπτωση β της παρ. 11,  ορίζεται ότι: 

«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου.  

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..….»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»  
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση των κατωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: 

1. Επιτροπή παραλαβής ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού. 

2. Επιτροπή παραλαβής τροφίμων. 

3. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών. 

4. Επιτροπή παραλαβής ειδών καθαριότητας & φαρμακευτικού υλικού. 

5. Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης κτιρίων. 

6. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού μηχανογράφησης & πληροφορικής. 

7. Επιτροπή παραλαβής γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

8. Επιτροπή παραλαβής λοιπών προμηθειών. 

Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (τροφίμων) για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 221, παρ.11, παρ. β’ του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και 

τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  
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− Την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

(τροφίμων) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Μαρία Μαρμάνη, ΠΕ2 Εφ. Πινακοθηκών 

2. Καλλιόπη Βερβέρη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Ελένη Χρήστου, ΔΕ Διοικητικού 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Αικατερίνη Κατσίγιαννη, ΔΕ Διοικητικού 

2. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημ. Μηχανικών 

3. Φώτης Γκίκας, ΤΕ Τεχν. Ηλεκτρονικών 

 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων - Λιπαντικών (άρθρο 221, παρ.11β’ του 

Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 12/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων – Λιπαντικών (άρθρο 221, παρ.11β’ του Ν.4412/2016)», έθεσε 



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 42 από 73 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική 

Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

και ειδικότερα στην περίπτωση β της παρ. 11,  ορίζεται ότι: 

«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου.  

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..….»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 
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Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση των κατωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: 

1. Επιτροπή παραλαβής ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού. 

2. Επιτροπή παραλαβής τροφίμων. 

3. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών. 

4. Επιτροπή παραλαβής ειδών καθαριότητας & φαρμακευτικού υλικού. 

5. Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης κτιρίων. 

6. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού μηχανογράφησης & πληροφορικής. 

7. Επιτροπή παραλαβής γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

8. Επιτροπή παραλαβής λοιπών προμηθειών. 

Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (καυσίμων - λιπαντικών) για το έτος 2020, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, παρ. β’ του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, 
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τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

(καυσίμων - λιπαντικών) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1 Διοικητικού 

2. Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχν. Ηλεκτρ/κων 

3. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ 29 Οδηγών 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Θεόδωρος Αδαμόπουλος, Δε Διοικητικού 

2. Δημήτριος Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων 

3. Στυλιανός Πισσάνος, ΔΕ 29 Οδηγών 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ειδών Καθαριότητας & Φαρμακευτικού Υλικού (άρθρο 

221, παρ.11β’ του Ν.4412/2016) 
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Αρ. Απόφ.: 13/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Ειδών Καθαριότητας & Φαρμακευτικού Υλικού (άρθρο 221, παρ.11β’ του 

Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική 

Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

και ειδικότερα στην περίπτωση β της παρ. 11,  ορίζεται ότι: 

«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου.  

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 
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τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..….»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση των κατωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: 

1. Επιτροπή παραλαβής ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού. 

2. Επιτροπή παραλαβής τροφίμων. 

3. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών. 

4. Επιτροπή παραλαβής ειδών καθαριότητας & φαρμακευτικού υλικού. 

5. Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης κτιρίων. 

6. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού μηχανογράφησης & πληροφορικής. 

7. Επιτροπή παραλαβής γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

8. Επιτροπή παραλαβής λοιπών προμηθειών. 

Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 47 από 73 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ειδών καθαριότητας και φαρμακευτικού υλικού) για το έτος 

2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, παρ. β’ του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας 

τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

(ειδών καθαριότητας και φαρμακευτικού υλικού) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Νικόλαος Μαργαρίτης, ΔΕ1 Διοικητικού 

2. Ζωή Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Νεκταρία Βικελή, ΔΕ1 Διοικητικού 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Γεώργιος Ζήσης, ΔΕ1 Διοικητικού 

2. Μαρία Μακρή, ΔΕ Γραμματέως 

3. Δημήτριος Σοφρώνης, ΔΕ1 Διοικητικού 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
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− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Οικοδομικών – Ασφαλτικών Υλικών και Υλικών 

Συντήρησης Κτιρίων (άρθρο 221, παρ.11β’ του Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 14/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Οικοδομικών – Ασφαλτικών Υλικών και Υλικών Συντήρησης Κτιρίων (άρθρο 

221, παρ.11β’ του Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική 

Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

και ειδικότερα στην περίπτωση β της παρ. 11,  ορίζεται ότι: 

«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 
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της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου.  

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..….»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση των κατωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: 

1. Επιτροπή παραλαβής ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού. 

2. Επιτροπή παραλαβής τροφίμων. 

3. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών. 

4. Επιτροπή παραλαβής ειδών καθαριότητας & φαρμακευτικού υλικού. 

5. Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης κτιρίων. 

6. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού μηχανογράφησης & πληροφορικής. 

7. Επιτροπή παραλαβής γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

8. Επιτροπή παραλαβής λοιπών προμηθειών. 

Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 
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− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης 

κτιρίων) για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, παρ. β’ του 

Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη 

λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

(οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης κτιρίων) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Χρήστος Μαγγανάς, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

2. Ηρακλής Κατσάρος, ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας 

3. Ιωάννης Πολυχρονίδης, ΔΕ30 Οικοδόμων 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Λάζαρος Τελίδης, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

2. Κωνσταντίνος Τσαούσογλου, ΔΕ28, Χειριστής ΜΕ 

3. Δημήτριος Στόμης, ΔΕ Χειριστής Καλαθοφόρου 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 
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− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εξοπλισμού Μηχανογράφησης και Πληροφορικής 

(άρθρο 221, παρ.11β’ του Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 15/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Εξοπλισμού Μηχανογράφησης και Πληροφορικής (άρθρο 221, παρ.11β’ του 

Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική 

Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

και ειδικότερα στην περίπτωση β της παρ. 11,  ορίζεται ότι: 

«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 
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αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου.  

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..….»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση των κατωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: 

1. Επιτροπή παραλαβής ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού. 

2. Επιτροπή παραλαβής τροφίμων. 

3. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών. 

4. Επιτροπή παραλαβής ειδών καθαριότητας & φαρμακευτικού υλικού. 

5. Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης κτιρίων. 

6. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού μηχανογράφησης & πληροφορικής. 

7. Επιτροπή παραλαβής γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

8. Επιτροπή παραλαβής λοιπών προμηθειών. 

Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 53 από 73 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (Εξοπλισμού Μηχανογράφησης και Πληροφορικής) για το έτος 

2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, παρ. β’ του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας 

τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

(Εξοπλισμού Μηχανογράφησης και Πληροφορικής) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Θεόδωρος Κατσάρος, ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ 

2. Γεώργιος Δρέττας, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1 Διοικητικού 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Φώτης Γκίκας, ΤΕ Τεχνικός Ηλεκτρονικών 

2. Ιωάννης Αντωνέλλης, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

3. Γεώργιος Γεώργας, ΔΕ Διοικητικού 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 
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− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Γραφικής Ύλης, Εκτυπωτικού Υλικού, 

Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού (άρθρο 221, παρ.11β’ του Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 16/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Γραφικής Ύλης, Εκτυπωτικού Υλικού, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού (άρθρο 221, 

παρ.11β’ του Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική 

Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

και ειδικότερα στην περίπτωση β της παρ. 11,  ορίζεται ότι: 
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«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου.  

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..….»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση των κατωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: 

1. Επιτροπή παραλαβής ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού. 

2. Επιτροπή παραλαβής τροφίμων. 

3. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών. 

4. Επιτροπή παραλαβής ειδών καθαριότητας & φαρμακευτικού υλικού. 
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5. Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης κτιρίων. 

6. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού μηχανογράφησης & πληροφορικής. 

7. Επιτροπή παραλαβής γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

8. Επιτροπή παραλαβής λοιπών προμηθειών. 

Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (Γραφικής Ύλης, Εκτυπωτικού Υλικού, Φωτοαντιγραφικού 

Χαρτιού) για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, παρ. β’ του 

Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη 

λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
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(Γραφικής Ύλης, Εκτυπωτικού Υλικού, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Ζωή Ζαρίφη, ΔΕ Σχολ. Φυλάκων 

2. Κυριακή Ξέστερνου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Γαϊτανιώ Μαργαρίτη, ΠΕ Γεωλόγων 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Καλλιόπη Βερβέρη, ΔΕ Διοικητικού 

2. Νεκταρία Βικελή, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Λοιπών Προμηθειών (άρθρο 221, παρ.11β’ του 

Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 17/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Λοιπών Προμηθειών (άρθρο 221, παρ.11β’ του Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική 

Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 
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Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

και ειδικότερα στην περίπτωση β της παρ. 11,  ορίζεται ότι: 

«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου.  

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..….»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»  
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση των κατωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: 

1. Επιτροπή παραλαβής ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού. 

2. Επιτροπή παραλαβής τροφίμων. 

3. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών. 

4. Επιτροπή παραλαβής ειδών καθαριότητας & φαρμακευτικού υλικού. 

5. Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών – ασφαλτικών υλικών & υλικών συντήρησης κτιρίων. 

6. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού μηχανογράφησης & πληροφορικής. 

7. Επιτροπή παραλαβής γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

8. Επιτροπή παραλαβής λοιπών προμηθειών. 

Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (Λοιπών Προμηθειών) για το έτος 2020, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, παρ. β’ του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, 

τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  
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− Την αριθμ. πρωτ: 862/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

(Λοιπών Προμηθειών) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Θεόδωρος Αδαμόπουλος, ΔΕ Διοικητικού 

2. Δημήτριος Ανέστης, ΔΕ29 Οδηγών 

3. Γεώργιος Ζήσης, ΔΕ1 Διοικητικού 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Σπυρίδων Λιούμης, ΔΕ29 Οδηγών 

2. Κωνσταντίνος Λιούμης, ΔΕ29 Οδηγών 

3. Δημήτριος Παππάς Κλεισούρας, ΔΕ29 Οδηγών 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

− Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, 

− Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

− Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

− Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

− Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού - 

Πρασίνου (άρθρο 221, παρ.11δ’ του Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 18/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού - Πρασίνου (άρθρο 221, 

παρ.11δ’ του Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

863/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 61 από 73 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή 

ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Ειδικότερα σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016: «Για την παραλαβή 

του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής 

Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται 

ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε 

περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω 

επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου 

ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου. 

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..…»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 
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να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226).»  Συνεπώς, πλέον 

δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από κλήρωση.  

Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

 Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα άρθρα 

219 & 220, 

 Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

 Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως κατωτέρω: 

1. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού - πρασίνου. 

2. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων. 

3. Επιτροπή παραλαβής εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων. 

4. Επιτροπή παραλαβής λοιπών υπηρεσιών. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών (καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού - πρασίνου) για το έτος 

2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, περ. δ’ του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας 

τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 863/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών (καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού - πρασίνου) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
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1. Κων/νος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων 

2. Ευάγγελος Λιούμης, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων 

3. Δημήτριος Ευθυμιάδης, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

1. Παναγιώτης Ρίζος, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

2. Σταματίνα Σκλέπα, ΔΕ Διοικητικού 

3. Γεώργιος Στούμπος, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα 

άρθρα 219 & 220, 

− Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

− Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Συντήρησης Κτιρίων και Κοινοχρήστων  

Χώρων (άρθρο 221, παρ.11δ’ του Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 19/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Συντήρησης Κτιρίων και Κοινοχρήστων  Χώρων (άρθρο 221, παρ.11δ’ του 

Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

863/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή 

ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Ειδικότερα σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016: «Για την παραλαβή 

του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής 

Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται 

ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε 
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περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω 

επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου 

ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου. 

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..…»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226).»  Συνεπώς, πλέον 

δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από κλήρωση.  

Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

 Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα άρθρα 

219 & 220, 

 Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

 Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως κατωτέρω: 

1. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού - πρασίνου. 

2. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων. 
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3. Επιτροπή παραλαβής εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων. 

4. Επιτροπή παραλαβής λοιπών υπηρεσιών. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών (συντήρησης κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων) για το έτος 

2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, περ. δ’ του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας 

τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 863/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών (συντήρησης κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ΔΕ1 Διοικητικού 

2. Αικατερίνη Βαμβακούλα, ΔΕ Νοσηλευτών 

3. Ιωάννης Πολυχρονίδης, ΔΕ30 Οικοδόμων 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Κωνσταντίνος Λιούμης, ΔΕ29 Οδηγών 

2. Ζωή Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Δημήτριος Μέντης, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα 

άρθρα 219 & 220, 

− Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

− Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων 

Οχημάτων (άρθρο 221, παρ.11δ’ του Ν.4412/2016) 
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Αρ. Απόφ.: 20/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων Οχημάτων (άρθρο 221, 

παρ.11δ’ του Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

863/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή 

ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Ειδικότερα σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016: «Για την παραλαβή 

του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής 

Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται 

ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε 

περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω 

επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου 

ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου. 

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..…»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 
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Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226).»  Συνεπώς, πλέον 

δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από κλήρωση.  

Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

 Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα άρθρα 

219 & 220, 

 Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

 Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως κατωτέρω: 

1. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού - πρασίνου. 

2. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων. 

3. Επιτροπή παραλαβής εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων. 

4. Επιτροπή παραλαβής λοιπών υπηρεσιών. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών (Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων 

Οχημάτων) για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, περ. δ’ του 

Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη 

λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 863/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 
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Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών (Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων Οχημάτων) για το έτος 2020, ως 

κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ29 Οδηγών 

2. Χρήστος Πιτσικάλης, ΔΕ29 Οδηγών 

3. Βασίλειος Αλλαγιάννης, ΔΕ29 Οδηγών 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Θεόδωρος Μπούτζουκας, ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας 

2. Νιόβη Μπαράτατζη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Γεώργιος Στούμπος, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

− Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα 

άρθρα 219 & 220, 

− Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

− Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Λοιπών Υπηρεσιών (άρθρο 221, παρ.11δ’ του 

Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 21/2020 

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 «συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής Λοιπών Υπηρεσιών (άρθρο 221, παρ.11δ’ του Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 863/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή 

ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση ή για περισσότερες συμβάσεις σε ετήσια 

βάση. 
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Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζομένων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

Ειδικότερα σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016: «Για την παραλαβή 

του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής 

Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται 

ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε 

περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω 

επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου 

ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.» 

Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται στην παρ. 1 

του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου. 

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων..…»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για 

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226).»  Συνεπώς, πλέον 

δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από κλήρωση.  

Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 

 Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα άρθρα 

219 & 220, 
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 Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

 Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως κατωτέρω: 

1. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού - πρασίνου. 

2. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων. 

3. Επιτροπή παραλαβής εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων. 

4. Επιτροπή παραλαβής λοιπών υπηρεσιών. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών (Λοιπών Υπηρεσιών) για το έτος 2020, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221, παρ.11, περ. δ’ του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, 

τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 863/20.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών (Λοιπών Υπηρεσιών) για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Κυριακή Ξέστερνου, ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 

2. Θεόδωρος Ανδρίτσος, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

3. Ζωή Βενιού, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Μαρία Μακρή, ΔΕ Γραμματέως 

2. Στυλιανός Πισσάνος, ΔΕ29 Οδηγών 

3. Αικατερίνη Βαμβακούλα, ΔΕ Νοσηλευτών 

 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Γνωμοδότηση  επί προσφυγών που ασκεί ο ανάδοχος κατά αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, 
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− Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα 

άρθρα 219 & 220, 

− Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

− Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς τριών (3) οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου 

Λαυρεωτικής από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 

Αρ. Απόφ.: 22/2020 

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

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

τριών (3) οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

 Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» με την από 02.01.2020 

επιστολή της, γνωστοποίησε στο Δήμο Λαυρεωτικής την πρόθεση της να δωρίσει στο Δήμο μας τρία 

(3) οχήματα για την κάλυψη των αναγκών του. 

 Συγκεκριμένα πρόκειται για τρία (3) μεταχειρισμένα οχήματα, μάρκας Nissan Navara, τύπου pick 

up με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 19 Δεκεμβρίου 2012 και αριθμούς πλαισίων:  

1) VSKCVND40U0503596, 2) VSKCVND40U0501001, 3) VSKCVND40U0503402 
 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 και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «…κα) αποφασίζει για 

την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών…». 

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− την από 02.01.2020 επιστολή της εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την αποδοχή της δωρεάς τριών (3) μεταχειρισμένων οχημάτων, μάρκας Nissan Navara, τύπου pick up 

με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 19 Δεκεμβρίου 2012 και αριθμούς πλαισίων: 1) 

VSKCVND40U0503596, 2) VSKCVND40U0501001, 3) VSKCVND40U0503402, από την Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ».  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) 

Αρ. Απόφ.: 23/2020 

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 1ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ. 123/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., με την 

οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020, γενικού συνόλου εσόδων – 

εξόδων οκτακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων, πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα 

δύο λεπτών (841.574,92€) 

− Την υπ’ αριθμ. 240/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.123/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) 

− Την υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., με την οποία 

ψηφίσθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020, με τις 

κάτωθι μεταβολές: 

ΕΣΟΔΑ  
1) Ο κωδικός 30.00.00.9999 «Απαιτήσεις παρελθόντων ετών από πελάτες (ΠΟΕ)» ενισχύεται κατά 

16.516,87€ και από 25.000,00€, διαμορφώνεται στα 41.516,87€. 

2) Ο κωδικός 53.98.00.0004 «Εισφορά αλληλεγγύης» ενισχύεται κατά 750,00€ και από 250,00€, 

διαμορφώνεται στα 1.000,00€. 

3) Ο κωδικός 54.04.00.0000 «Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών» μειώνεται κατά 

3.000,00€ και από 10.000,00€ διαμορφώνεται στα 7.000,00€ 

4) Ο κωδικός 54.04.02.0000 «Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων» ενισχύεται κατά 

890,00€ και από 360,00€, διαμορφώνεται στα 1.250,00€. 

5) Ο κωδικός 54.04.03.0000 «Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 20%» μειώνεται κατά 1.640,00€ και από 

2.000,00€ διαμορφώνεται στα 360,00. 

6) Ο κωδικός 54.08.00.0000 «Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος» μειώνεται κατά 5.000,00€ και από 

25.000,000€ διαμορφώνεται στις 20.000,00€. 

7) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 54.09.12.0000 «Φόρος υπεργολάβων 3%» και ενισχύεται 

κατά 500,00€. 

8) Ο κωδικός 54.99.00.0000 «Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων»  μειώνεται κατά 1.000,00€ και 

από 2.000,00€, διαμορφώνεται στα 1.000,00€.  
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9) Ο κωδικός 54.99.99.9999 «Παρακρατούμενοι Φόροι προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ)» ενισχύεται 

κατά 579,53€ και από 1.500,00€, διαμορφώνεται στα 2.079,53€.  

10) Ο κωδικός 74.03.00.0000 «Έσοδα από επιχορηγήση ΟΑΕΔ» ενισχύεται κατά 20.000,00€ και από 

52.000,00€, διαμορφώνεται στα 72.000,00€.  

11) Ο κωδικός 75.05.01.0000 «Έσοδα εκμετάλλευσης μουσείων» ενισχύεται κατά 6.000,00€ και από 

4.000,00€, διαμορφώνεται στα 10.000,00€.  

 

ΕΞΟΔΑ 

1) Ο κωδικός 13.02.00.0000 «Αυτοκίνητα-φορτηγά» μειώνεται κατά 8.000,00€ και από 12.000,00€ 

διαμορφώνεται στα 4.000,00€,  

2) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 14.00.00.0024 «Έπιπλα Φ.Π.Α. 24%» και ενισχύεται κατά 

6.000,00€. 

3) Ο κωδικός 14.09.05.1024 «Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα, παγκάκια ΦΠΑ 24%» μειώνεται κατά 

4.000,00€ και από 5.000,00€, διαμορφώνεται στα 1.000,00€. 

4) Ο κωδικός 14.09.05.0024 «Λοιπός εξοπλισμός ΦΠΑ 24%» μειώνεται κατά 11.000,00€ και από 

15.000,00€, διαμορφώνεται στα 4.000,00€. 

5) Ο κωδικός 25.05.50.0000 «Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων 

(χρώματα, σιδηρικά κ.α.)» μειώνεται κατά 5.800,00€ και από 24.800,00€, διαμορφώνεται στα 

19.000,00€. 

6) Ο κωδικός 25.05.60.0000 «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων (φυτά 

κ.τ.λ.)» μειώνεται κατά 8.800,00€ και από 24.800,00€, διαμορφώνεται στα 16.000,00€. 

7) Ο κωδικός 25.05.61.0000 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» μειώνεται κατά 5.800,00€ και από 

24.800,00€, διαμορφώνεται στα 19.000,00€. 

8) Ο κωδικός 25.10.00.0000 «Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης.» μειώνεται κατά 3.000,00€ και από 

8.000,00€, διαμορφώνεται στα 5.000,00€. 

9) Ο κωδικός 25.99.00.0000 «Λοιπές προμήθειες(ηλεκτρολογικό ,υδραυλικό υλικό κ.α.)» 

μειώνεται κατά 8.800,00€ και από 24.800,00€, διαμορφώνεται στα 16.000,00€. 

10) Ο κωδικός 33.13.00.0000 «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» μειώνεται κατά 4.750,00€ και 

από 23.750,00€, διαμορφώνεται στα 19.000,00€.  

11) Ο κωδικός 50.00.00.9999 «Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)» μειώνεται κατά 

1.268,85€ και από 2.000,00€, διαμορφώνεται στα 731,15€.  

12) Ο κωδικός 53.98.00.0004 «Εισφορά αλληλεγγύης» ενισχύεται κατά 750,00€ και από 250,00€, 

διαμορφώνεται στα 1.000,00€.  

13) Ο κωδικός 54.04.00.0000 «Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών» μειώνεται κατά 

5.000,00€ και από 12.000,00€, διαμορφώνεται στα 7.000,00€.  

14) Ο κωδικός 54.08.00.0000 «Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος» μειώνεται κατά 5.000,00€ και από 
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25.000,00€, διαμορφώνεται στα 20.000,00€.  

15) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 54.09.12.0000 «Φόρος υπεργολάβων 3%» και ενισχύεται 

κατά 500,00€.  

16) Ο κωδικός 54.99.00.0000 «Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων» μειώνεται κατά 1.000,00€ και 

από 2.000,00€, διαμορφώνεται στα 1.000,00€.  

17) Ο κωδικός 54.99.99.9999 «Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση 

(ΠΟΕ)» ενισχύεται κατά 579,53€ και από 1.500,00€, διαμορφώνεται στα 2.079,53€.  

18) Ο κωδικός 60.01.00.0000 «Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων» μειώνεται 

κατά 5.000,00€ και από 125.000,00€, διαμορφώνεται στα 120.000,00€.  

19) Ο κωδικός 60.01.02.0000 «Αμοιβές έκτακτου προσωπικού» ενισχύεται κατά 4.000,00€ και από 

6.000,00€, διαμορφώνεται στα 10.000,00€.  

20) Ο κωδικός 60.03.00.0000 «Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση» μειώνεται κατά 4.000,00€ και από 9.000,00€, 

διαμορφώνεται στα 5.000,00€.  

21) Ο κωδικός 60.04.00.0000 «Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων» μειώνεται κατά 15.000,00€ και από 

50.000,00€, διαμορφώνεται στα 35.000,00€.  

22) Ο κωδικός 61.00.00.0000 «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)» μειώνεται κατά 

5.000,00€ και από 15.000,00€, διαμορφώνεται στα 10.000,00€.  

23) Ο κωδικός 61.00.01.0000 «Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με παρακρ.)» μειώνεται κατά 

2.000,00€ και από 3.000,00 €, διαμορφώνεται στα 1.000,00€.  

24) Ο κωδικός 61.00.02.0000 «Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.)» 

μειώνεται κατά 5.000,00€ και από 10.000,00€, διαμορφώνεται στα 5.000,00€.  

25) Δημιουργείται νέος κωδικός 61.00.02.0001 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τεχνικών 

απαλλασσόμενο (με παρακρ.) συνεχιζόμενο» και ενισχύεται κατά 1.351,20€.  

26) Ο κωδικός 61.00.04.0024 «Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%» μειώνεται κατά 4.250,00€ 

και από 9.000,00€, διαμορφώνεται στα 4.750,00€.  

27) Ο κωδικός 61.00.99.0001 «Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο» μειώνεται 

κατά 2.500,00€ και από 10.000,00€, διαμορφώνεται στα 7.500,00€.  

28) Ο κωδικός 61.01.02.0000 «Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα» ενισχύεται κατά 

4.500,00€ και από 17.500,00€, διαμορφώνεται στα 22.000,00€.  

29) Ο κωδικός 61.80.00.0001 «Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 

μειώνεται κατά 5.800,00€ και από 24.800,00€, διαμορφώνεται στα 19.000,00€.  

30) Ο κωδικός 61.80.00.0002 «Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ» 

μειώνεται κατά 5.800,00€ και από 24.800,00€, διαμορφώνεται στα 19.000,00€.  

31) Ο κωδικός 61.80.01.0001 «Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 

μειώνεται κατά 5.800,00€ και από 24.800,00€, διαμορφώνεται στα 19.000,00€.  

32) Δημιουργείται νέος κωδικός 61.80.01.1001 με τίτλο «Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων 
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Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ (συνεχιζόμενο)» και ενισχύεται κατά 4.960,00€.  

33) Ο κωδικός 61.80.01.0002 «Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ» 

μειώνεται κατά 5.800,00€ και από 24.800,00€, διαμορφώνεται στα 19.000,00€.  

34) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 61.80.01.1002 «Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 

Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ (συνεχιζόμενο)» και ενισχύεται κατά 4.960,00€.  

35) Ο κωδικός 62.04.20.0000 «ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» μειώνεται κατά 

200,00€ και από 500,00€, διαμορφώνεται στα 300,00€.  

36) Ο κωδικός 62.05.53.0000 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» μειώνεται κατά 300,00€ και από 

1.000,00€, διαμορφώνεται στα 700,00€.  

37) Δημιουργείται νέος κωδικός 64.02.00.0001 με τίτλο «Έξοδα προβολής και διαφήμισης 

(συνεχιζόμενο)» και ενισχύεται κατά 2.500,00€.  

38) Ο κωδικός 64.05.99.0000 «Λοιπές συνδρομές - εισφορές» μειώνεται κατά 500,00€ και από 

1.000,00€, διαμορφώνεται στα 500,00€.  

39) Ο κωδικός 64.07.04.0065 «Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση 6,5%» μειώνεται κατά 1.000,00€ και 

από 4.000,00€, διαμορφώνεται στα 3.000,00€.  

40) Ο κωδικός 64.09.01.0024 «Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24%» μειώνεται κατά 1.500,00€ και από 

2.500,00€, διαμορφώνεται στα 1.000,00€.  

41) Ο κωδικός 64.98.02.0700 «Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενο» 

μειώνεται κατά 1.000,00€ και από 2.000,00€, διαμορφώνεται στα 1.000,00€.  

42) Ο κωδικός 64.98.99.0000 «Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%» μειώνεται κατά 1.000,00€ και από 

2.500,00€, διαμορφώνεται στα 1.500,00€.  

43) Ο κωδικός 65.98.99.0000 «Διάφορα έξοδα τραπεζών» μειώνεται κατά 600,00€ και από 

1.500,00€, διαμορφώνεται στα 900,00€.  

44) Ο κωδικός 81.00.99.0000 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» μειώνεται κατά 1.000,00€ και από 

2.000,00€, διαμορφώνεται στα 1.000,00€.  

45) Ο κωδικός 81.99.00.0000 «Αποθεματικό απρόβλεπτων δαπανών» μειώνεται κατά 345,78€ και 

από 16.814,92€, διαμορφώνεται στα 16.469,14€. 

Το γενικό σύνολο των εσόδων-εξόδων μετά την έγκριση της 1η αναμόρφωσης διαμορφώνεται σε 

726.061,02€. 

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− την υπ’ αριθμ. 240/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 
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− την υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την πρώτη (1η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά 

κατωτέρω:
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 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020     

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

 ΕΣΟΔΑ      

Κωδικός Περιγραφή 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

31-12-2019 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 
1η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
30.00.00.9999 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ) 50.122,45 47.389,96 25.000,00 41.516,87 
30.05.00.0000 Προκαταβολές - εγγυήσεις πελατών  1.510,00 1.510,00 5.000,00 5.000,00 
53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 2.000,00 1.217,94 1.500,00 1.500,00 
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 250,00 155,56 250,00 1.000,00 
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 33,90 250,00 250,00 
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 7.000,00 4.932,85 10.000,00 7.000,00 
54.04.02.0000 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπων αμοιβών τρίτων 250,00 0,00 360,00 1.250,00 
54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 500,00 36,02 500,00 500,00 
54.04.03.0000 Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 20% 400,00 7,22 2.000,00 360,00 
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 36.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 
54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 1.500,00 222,88 1.500,00 1.500,00 
54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 0,00 0,00 0,00 500,00 
54.09.14.0004 Φόρος προμηθευτών 4% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
54.09.14.0008 Φόρος προμηθευτών 8% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων 14.384,73 14.503,28 15.500,00 15.500,00 
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 
54.99.99.9999 Παρακρατούμενοι Φόροι προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ) 1.500,00 0,00 1.500,00 2.079,53 
55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 65.000,00 59.844,17 65.000,00 65.000,00 
74.03.00.0000 Έσοδα από επιχορηγήση ΟΑΕΔ 52.000,00 53.645,77 52.000,00 72.000,00 
75.04.00.0003 Εσοδα από ενοικίαση εδαφικών εκτάσεων 115.000,00 139.926,25 50.000,00 50.000,00 
75.05.00.0000 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου Κακής Θάλασσας 71.000,00 70.999,97 71.000,00 71.000,00 
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75.05.00.0001 
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί των οδών …(ΠΑΛΙΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ) 26.988,00 20.752,88 26.988,00 26.988,00 

75.05.00.0002 
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί της οδού ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 
ΛΙΜΑΝΙ  70.887,96 66.071,35 70.887,96 70.887,96 

75.05.00.0008 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΛΕΓΡΑΙΝΑ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 
75.05.01.0000 Έσοδα εκμετάλλευσης μουσείων 2.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00 
75.06.00.0001 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ (ΘΕΣΗ Α1-1) 27.000,00 25.801,49 27.000,00 27.000,00 
75.06.00.0002 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΑΣΣΑ 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
75.06.00.0003 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΧΑΡΑΚΑ (ΘΕΣΗ Α2-1) 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 
75.06.00.0004 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΧΑΡΑΚΑΣ(ΘΕΣΗ Α2-2) 21.500,00 21.499,98 21.500,00 21.500,00 
75.06.00.0005 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 17.600,00 15.666,01 17.600,00 17.600,00 
75.06.00.0006 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΚΑΠΕ 12.000,00 11.999,99 12.000,00 12.000,00 

75.06.00.0007 
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ 
(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 

76.03.00.0000 Τόκοι καταθέσεων 1.000,00 0,00 500,00 500,00 
81.01.99.0000 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 5.000,00 0,80 5.000,00 5.000,00 
                                                                           ΣΥΝΟΛΑ 642.243,14 587.818,27 547.435,96 582.032,36 
99.99.99.9999  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  108.037,05 144.028,66 294.138,96 144.028,66 
  ΣΥΝΟΛΑ 750.280,19 731.846,93 841.574,92 726.061,02 

 

 

 ΕΞΟΔΑ      

Κωδικός Περιγραφή 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

31-12-2019 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 
1η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
13.02.00.0000 Αυτοκίνητα-Φορτηγά 8.000,00 0,00 12.000,00 4.000,00 
14.00.00.0024 Έπιπλα ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 0,00 6.000,00 
14.03.00.0000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 5.000,00 4.910,40 5.000,00 5.000,00 
14.09.05.1024 Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα, παγκάκια ΦΠΑ 24% 1.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 
14.09.05.1124 Λοιπός εξοπλισμός ομπρέλες, ξαπλώστρες ΦΠΑ24% 4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
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14.09.05.1224 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινες αλλαξιέρες ΦΠΑ 24% 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
14.09.05.1324 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι κάδοι απορριμμάτων ΦΠΑ24% 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
14.09.05.0024  Λοιπός εξοπλισμός ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 15.000,00 4.000,00 
16.17.00.0000 Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24% 7.000,00 6.944,00 5.000,00 5.000,00 

25.05.50.0000 
Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων 
χώρων (χρώματα, σιδηρικά κ.α.) 24.000,00 23.803,59 24.800,00 19.000,00 

25.05.60.0000 
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων (φυτά 
κ.τ.λ.) 13.000,00 9.416,30 24.800,00 16.000,00 

25.05.61.0000 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 0,00 0,00 24.800,00 19.000,00 
25.10.00.0000 Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης 0,00 0,00 8.000,00 5.000,00 
25.99.00.0000 Λοιπές προμήθειες(ηλεκτρολογικό ,υδραυλικό υλικό κ.α.) 24.800,00 24.679,92 24.800,00 16.000,00 
33.13.00.0000 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 36.000,00 0,00 23.750,00 19.000,00 
33.13.99.0000 Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος 150,00 0,00 150,00 150,00 
35.03.00.0000 Πάγια προκαταβολή 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
50.00.00.9999 Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) 1.000,00 1.000,00 2.000,00 731,15 
53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 2.000,00 1.217,94 1.500,00 1.500,00 
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 250,00 155,56 250,00 1.000,00 
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 33,90 250,00 250,00 
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 7.000,00 2.954,47 12.000,00 7.000,00 
54.04.02.0000 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. λοιπών αμοιβών τρίτων 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 
54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 500,00 0,00 500,00 500,00 
54.04.03.0000 Φόροι - τέλη λοιπών αμοιβών τρίτων 20% 400,00 0,00 360,00 360,00 
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 36.000,00 4.240,32 25.000,00 20.000,00 
54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 1.500,00 165,77 1.500,00 1.500,00 
54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 0,00 0,00 0,00 500,00 
54.09.14.0004 Φόρος προμηθευτών 4% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
54.09.14.0008 Φόρος προμηθευτών  8% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων - 14.384,73 11.252,20 15.500,00 15.500,00 
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 



 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 80 από 73 

54.99.99.9999 
Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς 
απόδοση (ΠΟΕ) 1.500,00 402,89 1.500,00 2.079,53 

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 65.000,00 59.844,17 65.000,00 65.000,00 
60.01.00.0000 Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων 125.000,00 120.000,00 125.000,00 120.000,00 
60.01.02.0000 Αμοιβές έκτακτου προσωπικού  6.000,00 3.120,00 6.000,00 10.000,00 
60.03.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση 4.000,00 761,42 9.000,00 5.000,00 
60.04.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων 50.000,00 32.893,73 50.000,00 35.000,00 
60.04.01.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορές εκτακτου προσωπικού 3.000,00 848,96 3.000,00 3.000,00 
60.06.00.0000 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.500,00 4.384,80 4.500,00 4.500,00 

60.07.00.0000 
Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
προσωπικού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

61.00.00.0000 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.) 15.000,00 13.153,74 15.000,00 10.000,00 
61.00.01.0000 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με παρακρ.) 7.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 
61.00.02.0000 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.) 5.000,00 148,80 10.000,00 5.000,00 

61.00.02.0001 
Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με 
παρακρ.)συνεχιζόμενο 0,00 0,00 0,00 1.351,20 

61.00.04.0024 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24% 10.000,00 4.712,00 9.000,00 4.750,00 
61.00.06.0024 Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24% 16.000,00 14.372,01 16.000,00 16.000,00 
61.00.99.0001 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο 6.500,00 0,00 10.000,00 7.500,00 

61.00.99.0024 
Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 
24% 9.000,00 14.880,00 24.800,00 24.800,00 

61.01.02.0000 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα 7.500,00 3.603,46 17.500,00 22.000,00 
61.80.00.0001 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 18.000,00 17.918,00 24.800,00 19.000,00 
61.80.00.0002 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 18.000,00 15.190,00 24.800,00 19.000,00 

61.80.01.0001 
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 24.800,00 2.728,00 24.800,00 19.000,00 

61.80.01.1001 
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0,00 4.960,00 

61.80.01.0002 Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 24.800,00 18.593,80 24.800,00 19.000,00 
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61.80.01.1002 
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας 
ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0,00 4.960,00 

61.90.11.0024 Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24% 5.000,00 4.960,00 5.000,00 5.000,00 
62.03.07.0024 Τηλεφωνικά διοίκησης Φ.Π.Α. 24% 500,00 0,00 500,00 500,00 
62.04.20.0000 ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 300,00 
62.05.53.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 698,73 1.000,00 700,00 
62.07.63.0000 Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων 8.000,00 6.237,44 8.000,00 8.000,00 
63.03.01.0000 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών 500,00 210,00 150,00 150,00 
64.00.00.0000 Έξοδα κίνησης αυτοκίνητων φορτηγών (βενζίνες, διοδια κ.α.) 25.000,00 24.766,58 25.000,00 25.000,00 
64.01.00.0000 Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδίων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
64.02.00.0000 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 15.500,00 12.533,83 15.000,00 15.000,00 
64.02.00.0001 Έξοδα προβολής και διαφήμισης (συνεχιζομενο) 0,00 0,00 0,00 2.500,00 

64.05.01.0000 
Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ οργαν. Φ.Π.Α. μη 
συμψηφιζόμενο 400,00 320,00 400,00 400,00 

64.05.99.0000 Λοιπές συνδρομές - εισφορές 1.000,00 50,00 1.000,00 500,00 
64.07.03.0024 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24% 8.000,00 7.371,79 7.500,00 7.500,00 
64.07.04.0065 Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση 6,5% 500,00 0,00 4.000,00 3.000,00 
64.09.01.0024 Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24% 1.000,00 0,00 2.500,00 1.000,00 
64.98.02.0700 Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ.Φ.Π.Α.απαλλασσόμενο 1.000,00 647,60 2.000,00 1.000,00 
64.98.99.0000 Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24% 2.500,00 1.042,40 2.500,00 1.500,00 
65.98.99.0000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 2.000,00 693,59 1.500,00 900,00 
81.00.00.0000 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 30.000,00 25.265,57 30.000,00 30.000,00 
81.00.99.0000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 
81.99.00.0000 Αποθεματικό απρόβλεπτων δαπανών 18.795,46 0,00 16.814,92 16.469,14 
82.00.00.0000 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών 1.500,00 4.882,78 4.000,00 4.000,00 
  Σύνολα   750.280,19 508.010,46 841.574,92 726.061,02 
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Το αποθεματικό, μετά την τρέχουσα αναμόρφωση, διαμορφώνεται  στο ποσό των 16.469,14 ευρώ. 

 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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