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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 20-04-2011  

 
Ημερομηνία συνεδρίασης : 20 Απριλίου 2011 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 20:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 19-04-2011 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, 
Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης Απόστολος, Τσαπρούνης Μέγας (Αντιπρόεδρος – 
Προεδρεύων της Συνεδρίασης λόγω απουσίας του Προέδρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ.2 του Ν.3852/2010) 
Απόντα μέλη : Κωνσταντίνος Λεβαντής, Πρόεδρος - 

Δήμαρχος 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων 
Αρ. Απόφ.:30/2011        

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «Ορισμού Επιτροπών Δημοσίων Έργων», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6026/07.04.2011 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/08 (Κύρωση της 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) για τη διαδικασία της 

ανάθεσης Δημοσίων Έργων απαιτείται η συγκρότηση των κάτωθι δύο επιτροπών: 

1. Για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης 

του Μ.Ε.ΕΠ. (δηλαδή 1.500.000,00 € χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της 

αναθεώρησης και του ΦΠΑ) η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία (3) 

υπηρεσιακά μέλη. Για την επιτροπή ορίζεται και ο αριθμός αναπληρωματικών 

μελών που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα 

τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν απουσιάζουν ή κωλύονται. 

2.  Για έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από το ανώτερο όριο της δεύτερης 

τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και 

του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από: 

− Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα. 
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− Έναν (1) εκπρόσωπο των ΟΤΑ που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από 

την Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων. 

− Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) που 

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ και 

− Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται με τον 

αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές 

οργανώσεις. 

Παρακαλούμε για τον ορισμό των παραπάνω επιτροπών». 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος πρότεινε τη συμμετοχή των κάτωθι 

υπαλλήλων στις επιτροπές: 

 Α. Για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης 

τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. (τριμελής επιτροπή) 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κυριαζής Ιωάννης Βούζα Αικατερίνη 

Παπαθανάση Μαρία – Ζωή Πανάγιος Δημήτριος 

Οικονόμου Αθανάσιος Λιέπουρης Ιωάννη 

Β. Για έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από το ανώτερο όριο της δεύτερης 

τάξης του Μ.Ε.ΕΠ (τετραμελής επιτροπή) 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κυριαζής Ιωάννης Βούζα Αικατερίνη 

Παπαθανάση Μαρία – Ζωή Μαργαρίτη Γαϊτανιώ 

Πανάγιος Δημήτριος Λιέπουρης Ιωάννης 

Οικονόμου Αθανάσιος Παπαδόπουλος Αναστάσιος 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη το υπ’ αριθμ. 

πρωτ6026/07.04.2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ορίζει ως μέλη που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού για έργα συνολικού 

προϋπολογισμού μέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ, τους 

υπαλλήλους του Δήμου: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κυριαζής Ιωάννης Βούζα Αικατερίνη 

Παπαθανάση Μαρία – Ζωή Πανάγιος Δημήτριος 

Οικονόμου Αθανάσιος Λιέπουρης Ιωάννη 
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Β. Ορίζει ως μέλη που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού για έργα συνολικού 

προϋπολογισμού πάνω από το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ, τους 

υπαλλήλους του Δήμου: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κυριαζής Ιωάννης Βούζα Αικατερίνη 

Παπαθανάση Μαρία – Ζωή Μαργαρίτη Γαϊτανιώ 

Πανάγιος Δημήτριος Λιέπουρης Ιωάννης 

Οικονόμου Αθανάσιος Παπαδόπουλος Αναστάσιος 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης και διάθεση πίστωσης για τον ανοικτό 
διαγωνισμό που αφορά: «προμήθεια υγρών καυσίμων & πετρελαίου 
θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:31/2011        

 
Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «κατάρτισης όρων διακήρυξης & διάθεσης πίστωσης για τον ανοικτό 

διαγωνισμό που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για 

την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την με ημερομηνία 15.03.2011 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης της Δημοτικής 

Κοινότητας Λαυρεωτικής, 

− Την με ημερομηνία 23.03.2011 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης της Δημοτικής 

Κοινότητας Κερατέας,  

− Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, ποσού 654.880,20 euro, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜ/3814 Οικ.01.11.2010 απόφαση Νομάρχη 

Ανατολικής Αττικής, με την οποία εξουσιοδοτούνται όλοι οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα 

ΝΠΔΔ των Δήμων και τα Ιδρύματα τους για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή 

πετρελαιοειδών για την κάλυψη των αναγκών τους. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ, όπου ορίζεται ότι: «…. οι τεχνικές 

προδιαγραφές των αγαθών, των οποίων η προμήθεια γίνεται με ανοικτό ή κλειστό ή 
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πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίνονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του 

Κοινοτικού Συμβουλίου». 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2011. 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά την ετήσια προμήθεια καυσίμων που 

απαιτούνται για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων όλων των Υπηρεσιών του 

Δήμου, καθώς και την ετήσια προμήθεια σε πετρέλαιο θέρμανσης. 

 Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης, σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & 

Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, του μηνός που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και 

έχοντας υπόψη: 

− Την με ημερομηνία 15.03.2011 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης της Δημοτικής 

Κοινότητας Λαυρεωτικής, 

− Την με ημερομηνία 23.03.2011 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης της Δημοτικής 

Κοινότητας Κερατέας,  

− Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, ποσού 654.880,20 euro, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜ/3814 Οικ.01.11.2010 απόφαση Νομάρχη 

Ανατολικής Αττικής, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2011 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ποσού 

654.880,20 euro (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια καυσίμων για την 

κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής για ένα (1) έτος. 
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Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, σύμφωνα με το δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, 

του μηνός που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 654.880,20 € σε βάρος των οικείων ΚΑ του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011. 

Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 1: Τόπος και Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός 

Κουντουριώτη 1, στις………………, ημέρα ………………. και από ώρα………. έως 

………… (λήξη αποδοχής προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, στα τηλέφωνα: 2292 3 

20147 & 20162. 

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθεια διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, της υπ’ αριθμ.11389/1993 Απόφασης 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ)  και του 

Ν.2286/1995. 

ΑΡΘΡΟ 3: Γενικές προϋποθέσεις & δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, ημερομηνίας έκδοσης το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία το διαγωνισμού. 

2. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει μαζί με 

την προσφορά τους να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού που αντιστοιχεί σε πέντε τοις εκατό (5%) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της 

προμήθειας. 

3. Επίσης, κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό, οφείλει να 

προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 
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− Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά 

αναφέρονται τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται. 

− Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας. 

− Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

− Δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

− Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού. 

β) πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

γ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους 

τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την 

απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και 

πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να 

αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα 

ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του 

Δήμου η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής. 

5. Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας 

νομοθεσίας. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα 

προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις 

σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών 

φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, 

ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα 

από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος. Η Υπηρεσία 

διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4: Υποβολή προσφορών – παραλαβή - αποσφράγιση 
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Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 

προσφορά σε μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών είτε ανά 

δημοτική κοινότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές κοινότητες, 

όπως ορίστηκαν ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός 

των ορίων της κάθε δημοτικής κοινότητας. 

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα 

προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων 

ανά είδος ή ανά δημοτική κοινότητα παράδοσης καυσίμων. 

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό σε προμηθευτή με 

χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε περίπτωση που η σχέση της απόστασης από την 

έδρα της κάθε Δημοτικής Κοινότητας με το πρατήριο του προμηθευτή είναι 

συμφέρουσα. 

Η επίδοση των προσφορών των διαγωνιζομένων: α) εφ' όσον πρόκειται περί 

φυσικών προσώπων πρέπει αν πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από αυτά και β) 

εφ' όσον πρόκειται περί εταιριών υπό του νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή αυτών. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων: 

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή κηρύξεως απαράδεκτου της προσφοράς 

θα πρέπει να υπάρχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης 

δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Εφόσον τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο 

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους 

αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού 

τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες 

Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Στον εσωτερικό φάκελο τοποθετείται η προσφορά του ενδιαφερόμενου, 

συμπληρωμένη σε έντυπο που θα του δοθεί από την Υπηρεσία. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως το ενιαίο 

ποσοστό της επί τις εκατό (%) έκπτωσης. 

Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των καυσίμων, η μεταφορά και 

παράδοση αυτών. 
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Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση 

λιανική τιμή πώλησης του είδους κατά την ημέρα παραδόσεως όπως αυτή καθορίζεται 

από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Αττικής.  

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς θα δίνεται σε νόμισμα ελληνικού δημοσίου και 

αφορά την ενιαία επί τις εκατό έκπτωση στην μέση λιανική τιμή των ειδών, η οποία 

είναι απαλλαγμένη από ΦΠΑ (έτσι όπως κάθε φορά διαμορφώνεται από την 

Αγορανομία). 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού 

κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού από τις …… έως τις ………. ακριβώς. 

Μετά τις …… καμία προσφορά δε γίνεται δεκτή.  

Επίσης, προσφορές δύναται να σταλούν και ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 

Προφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην 

Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

ΑΡΘΡΟ 5: Αποσφράγιση των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.5/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής κατά την ακόλουθη διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κύριος φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφορά 

δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση των τεχνικών & λοιπών στοιχείων της προσφοράς. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για όσες από αυτές κρίθηκαν 

αποδεκτές, θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης την ……… και ώρα 

…………………. στο Δημοτικό Κατάστημα. 

Προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 

στους ενδιαφερόμενους. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 6: Αξιολόγηση προσφορών 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 
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Η προσφερόμενη έκπτωση. 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς. 

ΑΡΘΡΟ 7: Ανακήρυξη μειοδότη 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα 

προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την 

ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης 

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

3438/2006 ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. 

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του 

διαγωνισμού. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 

νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υπό τους όρους 

και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών, 

η οποία μπορεί να προτείνει: 

Α) Την κατακύρωση της προμήθειας. 

Β) Την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη με τους ίδιους ή με νέους 

όρους. 

Γ) Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ 

ισοδύναμων προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, 

χωρίς το ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 8: Υπογραφή Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι 

μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της έγκρισης του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να 
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προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από το Δήμο και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 

σύμβαση θα περιλάβει τους όρους της διακήρυξης σε συνδυασμό με την οικονομική 

προσφορά, την τεχνική περιγραφή, καθώς και κάθε απαραίτητο συμπληρωματικό 

όρο. 

Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του 

και από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και προ αυτού, ο Προμηθευτής θα 

αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από άλλη όμοιά της, καλής 

εκτέλεσης της προμήθειας που θα αναφέρονται στην εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην 

ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης καθώς και των όρων της σύμβασης. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 9:Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου.  

Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί 

στην απαίτηση του δήμου. 

Επίσης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια 

ειδών κατά 30%, με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού, με τους ίδιους όρους 

προμήθειας, χωρίς καμία αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

προμήθειας να εφοδιάσει το δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.  

Η τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με πετρέλαιο κίνησης και 

βενζίνη, θα γίνεται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής κοινότητας του 

Δήμου Λαυρεωτικής. Συγκεκριμένα: 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 

Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής 

Κοινότητας αυτής. 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας 

αυτής. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στα κτίρια του δήμου και σε 

ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε επόμενου μήνα, που εκτελέσθηκε η προμήθεια 

με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων, όπου θα αναγράφονται οι ποσότητες και 

η τιμή μονάδας των καυσίμων.  

Ο χορηγητής κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

Φόρος εισοδήματος, ποσοστό 1% (άρθρο 55 του Ν.2238/1994) 

ΑΡΘΡΟ 11: Κοινοποίηση – δημοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τουλάχιστον 52 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού, στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, στις 

οικονομικές εφημερίδες: 

……………………….. 

…………………………….. 

Και στην τοπική εφημερίδα:…………………………… 

Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί για γνώση των ενδιαφερομένων στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέφθηκε από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ». 

 

ΘΕΜΑ: Συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:32/2011        

 
Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «συντηρήσεων και επισκευών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

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

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί 

«παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, 

συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των 

ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης 

Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 

απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του 

συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται 

σε ιδιωτικά συνεργεία. 
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Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια 

των ανταλλακτικών εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 

Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.662/2011 απόφαση Δημάρχου, 

λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο «δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που 

εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με τα 

από 31.03.2011 & 13.04.2011 πρακτικά της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή 

των ακολούθων οχημάτων: 

1. ΚΗΗ 5520- Όχημα μεταφοράς απορριμμάτων: απαιτείται η επισκευή του 

υδραυλικού συστήματος φόρτωσης – εκφόρτωσης των ειδικών κάδων μεταφοράς 

απορριμμάτων. 

2. ΚΗΟ 6040 – Mercedes Απορριμματοφόρο - Μύλος: για το απορριμματοφόρο 

απαιτείται η επισκευή του υδραυλικού συστήματος περιστροφής του κάδου 

φόρτωσης και του συστήματος εκφόρτωσης απορριμμάτων. 

3. ΜΕ 66326 Μηχάνημα Έργων τύπου εκσκαφέα: απαιτείται η επισκευή του 

κεντρικού άξονα μετάδοσης, καθώς και των υδραυλικών κυκλωμάτων. 

4. ΚΗΟ 6032 SCANIA 94D Απορριμματοφόρο: απαιτείται η επισκευή του 

συστήματος μετάδοσης της κίνησης και ειδικότερα του διαφορικού. 

5. ΚΗΙ 7345 – Δημοτικό Λεωφορείο: απαιτείται η αντικατάσταση των ελαστικών 

κίνησης του οχήματος, τα οποία παρουσιάζουν εκτεταμένη φθορά με αποτέλεσμα η 

κίνηση του οχήματος να θεωρείτε επισφαλής. 

6. ΜΕ 88161 – JOHNSTON 600 (αυτοκινούμενο σάρωθρο):  απαιτείται η 

αντικατάσταση του ελαστικού σπιράλ αγωγού που προσαρμόζεται στον εξωτερικό 

αγωγό αναρρόφησης. 

7. ΚΗΙ 7345 –IVECO αστικό λεωφορείο: απαιτείται η επισκευή του συστήματος 

πέδησης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου και έλαβε υπόψη: 

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί «εκτέλεσης έργων & προμηθειών 

των ΟΤΑ», 

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών 

για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», 
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− Τα με ημερομηνία 31.03.2011 & 13.04.2011 πρακτικά της Επιτροπής 

Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
1. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων 

στην εταιρεία ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα στη 

Μάνδρα Αττικής, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

3.628,50 € και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 

10.726,85 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.628,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 για την εργασία και 

ποσού 10.726,85 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών σε βάρος του ΚΑ 20-6671 

του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011. 

2. Αναθέτει την επισκευή του  ΚΗΟ 6040 Mercedes απορριμματοφόρου - μύλου, 

στην εταιρεία ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. - Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα στη 

Μάνδρα Αττικής, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

8.513,91 € και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 

12.281,85 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  

Διαθέτει πίστωση ποσού 8.513,91 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 για την εργασία και 

ποσού 12.281,95 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών σε βάρος του ΚΑ 20-6671 

του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 μηχανήματος έργου τύπου εκσκαφέα 

στην εταιρεία ERGOTRAK A.E., Εμπορική Μηχανημάτων & Βιομηχανικών Ειδών, με 

έδρα στη Μάνδρα Αττικής, με ΑΦΜ 094394592, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, στο ποσό 

των 3.075,00 € και την προμήθεια των ανταλλακτικών στο ποσό των 7.037,19 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

Διαθέτει πίστωση ποσού  3.075,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 για την εργασία και 

ποσού 7.037,19 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών σε βάρος του ΚΑ 20-6672 

του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 SCANIA 94D Απορριμματοφόρου στον 

κο Λουκά Ηλία, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην οδό Άγγελου Βελώνη, περιοχή 

Πάνορμος Λαυρίου, με ΑΦΜ 012823738, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.476,00 € 

και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κο Μοσχονά Λουκά, 

ανταλλακτικά αυτοκινήτων, με ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου στο ποσό των 

6.366,52 €, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 23%.  

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.476,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 για την εργασία και 

ποσού 6.336,52 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών σε βάρος του ΚΑ 20-6671 

του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011. 
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5. Αναθέτει την αντικατάσταση ελαστικών του ΚΗΙ 7345 Δημοτικού Λεωφορείου, 

στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στην 

Κερατέα, οδός 28ης Οκτωβρίου – Λ. Αθηνών – Σουνίου, με ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 2.339,98 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.339,98 € σε βάρος του ΚΑ 70-7135.002 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 –JOHNSTON 600 (αυτοκινούμενο 

σάρωθρο)  στην εταιρεία ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.Μ., με έδρα Φιλικής Εταιρείας 46, Παιανία, με 

ΑΦΜ 115308694, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 445,26 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 23%. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 445,26 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7345 IVECO Αστικού Λεωφορείου στον κο 

Λουκά Ηλία, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην οδό Άγγελου Βελώνη, περιοχή 

Πάνορμος Λαυρίου, με ΑΦΜ 012823738, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 373,92 € 

και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κο Μοσχονά Λουκά, 

ανταλλακτικά αυτοκινήτων, με ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου στο ποσό των 

2.766,29 €, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 23%.  

Διαθέτει πίστωση ποσού 373,92 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 για την εργασία και 

ποσού 2.766,29 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών σε βάρος του ΚΑ 70-6671 

του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011. 

8. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης 

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

9. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων 

αναδόχων και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, 

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τους Αναδόχους. 

 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση διαγωνισμού και ανάθεση του έργου: «κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 123 του Δήμου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:33/2011        

 
Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «κατακύρωσης διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου: κατασκευή 

βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 123 του Δήμου Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Με το υπ’ αριθμ. πρωτ:5089/31.03.2011 έγγραφό της, η Πρόεδρος της 

επιτροπής διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, διαβιβάζει το πρακτικό IV, το οποίο 

σας θέτω υπόψη:  

Στην Κερατέα σήμερα την Παρασκευή 11.3.2011, στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, η κατά το άρθρο 21 του 

Ν.3669/2008  Επιτροπή Διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση του έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 123 του Δήμου Κερατέας» που 

ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 104/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

Δήμου Κερατέας και αποτελείται από τους  

τεχνικούς υπαλλήλους : 

1. Αικατερίνη Βούζα, Πολιτικό Μηχανικό της ΤΥ Δ.Κερατέας, ως Πρόεδρο της 

επιτροπής, 

2. Στέργιο Φάτση, Πολιτικό Μηχανικό της ΤΥΔΚ, ως μέλος, 

3. Δημήτριο Μπατζίκο,  Ηλ/γο-Μηχ/γο Μηχανικό της ΤΥΔΚ, ως μέλος, 

4. Κωνσταντίνο Σχίζα, Μηχ/γο Μηχανικό της ΤΥ Δ.Ηλιούπολης, ως μέλος, 

εκπρόσωπο ΤΕΔΚΝΑ 

5. Δημήτριο Δάβαρη, Δήμαρχο Παιανία, ως μέλος, 

εκπρόσωπο ΠΕΔΜΕΔΕ 

6. Ηλία Τσατσαρά, Πτυχ. Τεχν. Συγκ. & Υδρ. –ΕΔΕ, ως μέλος, 

εκπρόσωπο του ΤΕΕ 

7. Γεώργιο Γκλαβά, ως μέλος   

με αναπληρωτές τους κ.κ. : 

αναπληρωτές τεχνικούς υπαλλήλους 

1. Αθανάσιο Οικονόμου, Τοπογράφος Μηχανικό της ΤΥ Δ.Κερατέας,  

2. Πέγκυ Γιάνναρου, Πολιτικό Μηχανικό της ΤΥΔΚ,  

3. Μαρία Σκλαβενίτη,  Μηχ/γο Μηχανικό της ΤΥΔΚ, 

4. Αναστάσιο Παπαϊωάννου, Τοπογράφο Μηχανικό της ΤΥ Δ.Καλυβίων, 

αναπληρωτή εκπρόσωπο ΤΕΔΚΝΑ 

5. Φώτιο Μαγουλά, Δήμαρχο Μαρκοπούλου, 

αναπληρωτή εκπρόσωπο ΠΕΔΜΕΔΕ 

6. Δημήτριο Τσιλιμίγκα, Π.Μ. –ΕΔΕ,  

αναπληρωτή εκπρόσωπο του ΤΕΕ 

7. Κωνσταντίνο Καραγιάννη,  

Κατά τη συνεδρίαση υπήρχε η κατωτέρω σύνθεση: 

1. Αικατερίνη Βούζα, Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος της Επιτροπής, 

2. Στέργιος Φάτσης, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος,  
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3. Δημήτριος Μπατζίκος, Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχανικός, ως μέλος,  

4. Κωνσταντίνος Σχίζας, Μηχ/γος Μηχ/κος, ως μέλος 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι 

επί συνόλου επτά (7) μελών παρευρέθηκαν τέσσερις (4), –απουσίαζαν, αν και 

κλήθηκαν νόμιμα με τo 1703/2-2-2011 έγγραφό μας, το μέλος εκ μέρους της 

ΤΕΔΚΝΑ, της ΠΕΔΜΕΔΕ καθώς και του ΤΕΕ, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

 Την υπ’ αριθμ. 210/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η θεωρημένη προμελέτη του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθμού στο Ο.Τ. 123 του Δήμου Κερατέας» και ο τρόπος εκτέλεσης του. 

 Την υπ’ αριθμ. Δ17α/06/110/ΦΝ440/17.9.2008 απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για έγκριση δημοπράτησης του έργου με το σύστημα υποβολής 

προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή. 

 Την υπ’ αριθμ. 100/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας, με την 

οποία εγκρίθηκε ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός του έργου και ο τρόπος 

εκτέλεσής του. 

 Το υπ’ αριθμ. 3140/27.7.2010 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Αττικής περί προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 123 του Δήμου Κερατέας». 

 Την υπ’ αριθμ. 80/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την 

οποία έγινε η έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου 

προϋπολογισμού 2.044.871,95 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

 Την αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης προς 

Το Εθνικό Τυπογραφείο (αριθμ. πρωτ. 8095/3.8.2010) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

355/2010 (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) 

Την εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» (αριθμ. πρωτ. 8095/3.8.2010), ημερήσια 

απογεματινή εφημερίδα που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 4.8.2010, 

Την «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» (αριθμ. πρωτ. 8095/3.8.2010), ημερήσια πρωϊνή 

οικονομική εφημερίδα που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 4.8.2010, 

Την «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» (αριθμ. πρωτ. 8095/3.8.2010), ημερήσια πρωϊνή 

οικονομική εφημερίδα που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 4.8.2010, 

Την εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» (αριθμ. πρωτ. 8095/3.8.2010), τοπική εφημερίδα 

που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 5.8.2010, 

Την εφημερίδα «Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (αριθμ. πρωτ. 

8095/3.8.2010), τοπική εφημερίδα που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 6.8.2010, 
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 Τα υπ’ αριθμ. 8694/25.8.2010, 8694/13.9.2010, 9798/30.9.2010 & 

10050/6.10.2010 έγγραφα διευκρινήσεων προς όλους τους εκδηλώσαντες 

ενδιαφέρον για το διαγωνισμό, τα οποία εστάλησαν με τηλεομοιοτυπία. 

 Το από  8.10.2010 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Αξιολόγησης  

 Το από  27.10.2010  Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 Το από 17.12.2010 Πρακτικό ΙΙΙ αξιολόγησης των προσφορών των τεχνικών 

εταιρειών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, όπως κοινοποιήθηκε με 

τηλεομοιοτυπία στους ενδιαφερομένους, απ’ όπου προκύπτει ότι η βαθμολογία των 

τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων εταιρειών έχει ως εξής: 

ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ : 89,85 

ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ  : 78,50 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ  : 80,15 

VRN SA   : 83,55 

 Το από 17.2.2011 Πρακτικό εισήγησης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά 

του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής 

 Την με αριθ. 6/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής 

 Την 3202/1.3.2011 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής 

Η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των 

οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων εταιρειών που έγιναν τελικά δεκτές, για 

την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.  

Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης παρευρέθη ο κ. Χειρδάρης Αλέξιος-Χρήστος (αριθ. 

ταυτ. Χ551003) εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ. 

Δεν παρευρέθησαν εκπρόσωποι των υπολοίπων διαγωνιζομένων εταιρειών, παρ΄ 

όλο που έλαβαν γνώση της ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλλων των 

οικονομικών προσφορών τους, με την 3202/1.3.2011 πρόσκληση της προέδρου της 

Επιτροπής. 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην διακήρυξη του έργου, και 

γνωρίζοντας ότι σε κάθε υποβαλλομένη προσφορά αντιστοιχεί η ανηγμένη προσφορά 

της, που προκύπτει από τη συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς και της συνολικής 

βαθμολογίας, δηλαδή ισχύει: 

Πα = (1-ρ) * Π * 100 + ρ * Π 

                  β 

όπου Πα = ανηγμένη προσφορά 

        Π = οικονομική προσφορά 

        β = η βαθμολογία που προκύπτει από την αξιολόγηση της         

μελέτης 
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Ο συντελεστής ρ ορίζεται ίσος με 0,05 δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεχνική 

προσφορά του διαγωνιζομένου, διότι το έργο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνολική 

αναβάθμιση του Δήμου τόσο σε επίπεδο κοινωνικής προσφοράς αλλά και σε επίπεδο 

αισθητικής παρέμβασης, 

και ότι προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την μικρότερη 

ανηγμένη προσφορά, προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών 

προσφορών των ανωτέρω εταιρειών οι οποίες ευρέθησαν ως εξής: 

1. Προσφορά εταιρείας ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ 

Με κατ’ αποκοπήν τίμημα 1.359.000,00 € 

ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 203.850,00 € 

ποσό για δαπάνες αμοιβών μελετητών 72.874,31 € 

σύνολο 1.635.724,31 € 
ποσό κατ’ εκτίμηση δαπάνης αναθεώρησης 23.840,71 € 

σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ 1.659.565,02 € 

ΦΠΑ 23% 381.699,95 € 

Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του έργου 2.041.264,97 € 

2. Προσφορά εταιρείας ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ  

Με κατ’ αποκοπήν τίμημα 1.360.000,00 € 

ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 204.000,00 € 

ποσό για δαπάνες αμοιβών μελετητών 72.874,31 € 

σύνολο 1.636.874,31 € 
ποσό κατ’ εκτίμηση δαπάνης αναθεώρησης 23.840,71 € 

σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ 1.660.715,02 € 

ΦΠΑ 23% 381.964,45 € 

Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του έργου 2.042.679,47 € 

3. Προσφορά εταιρείας ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 

Με κατ’ αποκοπήν τίμημα 1.361.000,00 € 

ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 204.150,00 € 

ποσό για δαπάνες αμοιβών μελετητών 72.874,31 € 

σύνολο 1.638.024,31 € 
ποσό κατ’ εκτίμηση δαπάνης αναθεώρησης 23.840,71 € 

σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ 1.661.865,02 € 

ΦΠΑ 23% 382.228,95 € 

Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του έργου 2.044.093,97 € 

4. Προσφορά εταιρείας VRN SA  

Με κατ’ αποκοπήν τίμημα 1.360.000,00 € 
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ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 204.000,00 € 

ποσό για δαπάνες αμοιβών μελετητών 72.874,31 € 

σύνολο 1.636.874,31 € 
ποσό κατ’ εκτίμηση δαπάνης αναθεώρησης 23.840,71 € 

σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ 1.660.715,02 € 

ΦΠΑ 23% 381.964,45 € 

Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του έργου 2.042.679,47 € 

Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στον υπολογισμό της βέλτιστης προσφοράς, ο 

οποίος έχει ως εξής: 

1. ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ  
β =  89,85 

Π = 1.635.724,31 € 

Συνεπώς Πα = (1-0,05) * 1.635.724,31 € * 100 + 0,05 * 1.635.724,31 € =  

                                             89,85 

                      = 1.811.266,57 € 

2. ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ 
β =  78,50 

Π = 1.636.874,31 € 

Συνεπώς Πα = (1-0,05) * 1.636.874,31 € * 100 + 0,05 * 1.636.874,31 € =  

                                             78,50 

                      = 2.062.774,41 € 

3. ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ  
β =  80,15 

Π = 1.638.024,31 € 

Συνεπώς Πα = (1-0,05) * 1.638.024,31 € * 100 + 0,05 * 1.638.024,31 € =  

                                             80,15 

                      = 2.023.414,75 € 

4. VRN SA  
β =  83,55 

Π = 1.636.874,31 € 

Συνεπώς Πα = (1-0,05) * 1.636.874,31 € * 100 + 0,05 * 1.636.874,31 € =  

                                             83,55 

                      = 1.943.041,32 € 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία 

ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης διότι η προσφορά αυτής 

παρουσιάζει τη μικρότερη ανηγμένη προσφορά (Πα). 
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Μετά τα παραπάνω κηρύσσεται περατωθείσα η εν λόγω διαδικασία κα το παρόν 

πρακτικό υπογράφεται σε 4 αντίτυπα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο  και 

έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει το με ημερομηνία 11.03.2011 πρακτικό IV της Επιτροπής Εισήγησης για 

την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 123 του 

Δήμου Λαυρεωτικής». 

Β.  Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του έργου, την εταιρεία ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ – Ανώνυμη 

Τεχνική Εταιρεία, με έδρα Ν. Κηφισιά, Ρούπελ 3, με ΑΦΜ 094508575, Δ.Ο.Υ ΦΑΒΕ 

Αθηνών, με συνολική προσφορά 2.041.264,97 euro (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης τoυ έργου. 

 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση διαγωνισμού και ανάθεση της εργασίας: «εργασίες – 
υπόδειξη δράσεων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του εντόμου R. 
FERRUGINEUS των φοινικοειδών» 
Αρ. Απόφ.:34/2011        

 
Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «κατακύρωσης διαγωνισμού και ανάθεσης της εργασίας: «εργασίες – 

υπόδειξη δράσεων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του εντόμου R. 

FERRUGINEUS των φοινικοειδών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ.5/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με το 

αντικείμενο του θέματος, προϋπολογισμού δαπάνης 44.280,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 

− Την υπ’ αριθμ. 28/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη, καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και διατέθηκε 

η απαιτούμενη πίστωση σε βάρος του ΚΑ 35-7425.011 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2011.  

− Την υπ’ αριθμ.4630/2011 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, περίληψη της 

οποίας αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

δημοσιεύθηκε κατά τα νόμιμα. 

− Ο Διαγωνισμός διεξήχθη στις 4 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συνέταξε το ακόλουθο πρακτικό: 



Page 21 of 34 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 4 Απριλίου του έτους 2011, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από την υπ’ 

αριθμ.πρωτ.4936/30.03.2011 πρόσκληση, προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 4630/2011 διακήρυξη 

Δημάρχου για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΝΤΟΜΟΥ R .FERRUGINEUS ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ». 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε κατά τα νόμιμα, στην ημερήσια εφημερίδα 

«ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω: 

1. Κωνσταντίνος Λεβαντής, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Δήμαρχος 

2. Κατσουνάκης Κυριάκος 

3. Κατσίκης Κωνσταντίνος 

4. Παμφίλης Απόστολος 

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα είναι οι εξής: 

α/α Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου 
1  ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

2 ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3 ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. 

Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας (10:00), η 

Επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή παρέλαβε και μονόγραψε τους φακέλους των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών και προχώρησε στην καταγραφή των 

δικαιολογητικών. 

Μέσα στους φακέλους των διαγωνιζόμενων υπήρχαν τα δικαιολογητικά που 

αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

παρόντος πρακτικού. 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων 

αποφάσισε: 

Να κάνει δεκτή στο διαγωνισμό την εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, η οποία είχε όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Να αποκλείσει την εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ διότι δεν έχει καταθέσει εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα (βάση του άρθρου 

8.3 της διακήρυξης). 
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Να αποκλείσει την εταιρεία ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ διότι δεν έχει καταθέσει πιστοποίηση 

στελέχωσης της εταιρείας για χρήση GIS (άρθρο 8.3.5 της διακήρυξης: 

«συγκεκριμένα για την υαλοποίηση του έργου απαιτείται η διάθεση επιστημόνων, ο 

ένας κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να πιστοποιεί τη δυνατότητα εκπόνησης  του έργου με 

χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)». 

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα στους διαγωνιζόμενους και η Επιτροπή 

προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ που έγινε δεκτή. 

Η εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ προσέφερε ποσοστό έκπτωσης δέκα  τοις εκατό (10%) 

επί του τιμολογίου της μελέτης. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. Τις διατάξεις της παρ.9 & 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, 

3. Την υπ’ αριθμ.5/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

4. Την υπ’ αριθμ.28/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η ανάθεση της εργασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και διατέθηκε η 

απαιτούμενη πίστωση ΚΑΕ 35-7425.011, 

5. Την υπ’ αριθμ.4630/2011 διακήρυξη Δημάρχου, 

6. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

Αποφασίζει 
Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα στον Μαραθώνα Αττικής, οδός Μ. Μαντά 20, με ΑΦΜ 998248665, 

Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και στην ανάδειξή του ως προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με την 

κατατεθείσα οικονομική προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 10% επί του τιμολογίου 

της μελέτης, ήτοι 39.852,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)». 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι επί του ανωτέρω πρακτικού δεν 

υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο  και 

έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη 

στις 4 Απριλίου 2011, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής και αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

– ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΝΤΟΜΟΥ R .FERRUGINEUS ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ, την εταιρεία 
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ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα στο Μαραθώνα Αττικής, 

οδός Μ .Μαντά 20, με ΑΦΜ 998248665, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, η οποία εκπροσωπήθηκε 

στο διαγωνισμό από τον κο Γεώργιο Ελευθερίου, σύμφωνα με την κατατεθείσα 

οικονομική προσφορά της, με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμολογίου της 

μελέτης, ήτοι 39.852,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της εργασίας. 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 
προϋπολογισμού έτους 2011 
Αρ. Απόφ.:35/2011        

 
Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού έτους 2011», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/210 (ΦΕΚ 87/Α/07.07.2010) 

ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης 

και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

Α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου  

Β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν 

παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου». 

Επίσης, στις διατάξεις του άρθρου 266, παρ.9 του ανωτέρω νόμου αναφέρεται 

ότι: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, 

ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της 

έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό 

διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.». 

Στην ΚΥΑ 7028/2004(ΦΕΚ 53/Β/9.2.2004) «καθορισμός του τύπου του 

προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», ορίζονται τα ακόλουθα: 
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«1. Ο προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό 

εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών. 

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: 

− Τακτικά έσοδα 

− Έκτακτα έσοδα 

− Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

− Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από ΠΟΕ 

− Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 

− Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. 

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: 

− Λειτουργικές δαπάνες 

− Επενδύσεις 

− Πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 

− Αποθεματικό 

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα 

κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των 

Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:  

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε 

ομάδα ως ακολούθως:  

τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,  

έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,  

έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,  

εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό 

στοιχείο τον αριθμό 3,  

εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο 

τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές 

χρημάτων,  

χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.  

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του 

χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε 

κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη 

αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με 

την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται 
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από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία 

με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό.  

Τα έξοδα διακρίνονται σε:  

λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,  

Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό 

στοιχείο τον αριθμό 7,  

πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με 

χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,  

Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.  

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των 

προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και 

είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού 

αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 

για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το 

είδος του εξόδου ή της πληρωμής.  

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο 

δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.  

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:  

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.  

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και 

ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του 

προϋπολογισμού.  

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και 

δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.  

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του 

έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.  

Ε. σε ειδική στήλη, θα καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν 

μετά από κάθε αναμόρφωση».  

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.6176/08.04.2011 έγγραφό της, η Διευθύντρια των 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου διαβιβάζει το ισοζύγιο εσόδων – εξόδων του 

Δήμου για το διάστημα 01.01.2001 έως και 31.03.2011. 

Για την κατάρτιση της έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής 

κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 

7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/Β/03.02.2004), που έχει ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
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 Κωδικοί 
αριθμοί 

Έσοδα & εισπράξεις Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

 Α’ τρίμηνο  
σε ευρώ 

0 Τακτικά έσοδα 16.041.088,33 938.748,41 

1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην 
επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις 

3.755.243,96 67.307,15 

2 Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 

2.662.250,00 1.129.355,41 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη 

3.189.921,36 109.539,31 

4 Εισπράξεις υπέρ του 
δημοσίου και τρίτων και 
επιστροφές χρημάτων 

1.917.932,40 299.403,26 

13 Επιχορηγήσεις από 
επενδύσεις 

2.757.723,69 121.757,27 

 ΣΥΝΟΛΟ 30.324.159,74 2.666.110,81 

5  Χρηματικό υπόλοιπο 2.508.720,27 2.161.265,58 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
Κωδικοί 
αριθμοί 

Έξοδα & πληρωμές Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

Α’ τρίμηνο 
 σε ευρώ 

60 Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 

6.709.523,14 1.014.892,37 

61, 62 Αμοιβές αιρετών και τρίτων, 
παροχές τρίτων 

4.199.558,35 160.904,21 

63, 64, 68 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά 
έξοδα, λοιπά έξοδα 

216.199,00 8.353,45 

651 Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημόσιας 
πίστης (δάνεια για την 
κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών) 

729.056,72 37.029,41 

66 Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

735.478,83 34.541,39 

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους, 
παραχωρήσεις – παροχές – 
επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις 
– δωρεές 

4.162.572,17 328.662,76 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 

9.074.042,50 458.850,01 

82, 85 Λοιπές αποδόσεις, 
προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

1.946.070,63 
 

454.750,80 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 1.590.988,29 0 
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έργων και προμήθειες 
παγίων 

73 Έργα 1.664.450,41 0 

74  Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 

854.087,07 0 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχή σε επιχειρήσεις) 

0 0 

652 Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημόσιας 
πίστεως (δάνεια για κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών) 

394.106,90 
 

89.538,70 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 32.276.134,01 2.587.523,1 

911 Αποθεματικό  556.746,00 0 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη την ισχύουσα 

νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Εγκρίνει την κατάσταση των εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 

του Δήμο Λαυρεωτικής, όπως αναφέρθηκε στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής 

απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Τσαπρούνης Μέγας μειοψήφησε διότι με 

βάση το ισοζύγιο εσόδων του α’ τριμήνου 2011 επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις οι 

οποίες έγιναν από την παράταξη της Δημοτικής Καινοτομίας στη συζήτηση για τον 

προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα: 

Α. Η υπηρεσία καθαριότητας θα κινηθεί με έλλειμμα περίπου 300.000 euro 

τουλάχιστον με την προϋπόθεση ότι θα ενεργοποιηθεί ο εισπρακτικός μηχανισμός 

και θα εισπραχθεί ποσό τουλάχιστον 400.000 euro από τον ΚΑ 3211. 

Μέχρι σήμερα από τον παραπάνω ΚΑ με προϋπολογισθέν ποσό 814.961,00 euro 

έχει εισπραχθεί 8.687,00 euro ήτοι ποσοστό 1%. Να σημειωθεί επίσης, ότι οι 

εισπράξεις κινούνται με την τιμολογιακή πολιτική του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Η υπηρεσία ύδρευσης θα καλύψει τις δαπάνες για το 2011 χωρίς να μπορεί να 

καλύψει μέρος των υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Και στην παραπάνω 

υπηρεσία, προφανώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση είσπραξης των οφειλόμενων 

ποσών (ΚΑ 3212.01 -1.187.000 euro) αφού έχουν εισπραχθεί μέχρι 31/3/2011 μόνο 

82.000,00 euro, ήτοι 7%. 

Για να κινηθεί ανταποδοτικά η υπηρεσία θα πρέπει να κλείσει τουλάχιστον με 

είσπραξη 50% του παραπάνω ΚΑ. 
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Γ. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτονται κυρίως από τους ΚΑΠ – ΦΗΧ – 

ΤΑΠ, θα παρουσιάσουν έλλειμμα 1.200.000,00 euro. 

Με όσα αναπτύσσονται παραπάνω η εκτίμηση είναι ότι ο ισολογισμός του 2011 θα 

κλείσει με αύξηση των υποχρεώσεων κατά 1.500.000 euro. Οι παραπάνω 

προβλέψεις βασίζονται στο ότι οι δαπάνες κινούνται με βάση τα προϋπολογισθέντα 

έξοδα τα οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ανελαστικά. 

Ως εκ τούτου, οι πληρωμές στοιχειωδών υποχρεώσεων του Δήμου βασίζονται στη 

βούληση της ΕΥΔΑΠ, η οποία αν απαιτήσει στο να μην μεγαλώσει απλά το χρέος 

προ αυτή θα υπάρξει στάση πληρωμών. 

 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Παμφίλης Απόστολος μειοψήφησε 

αναφέροντας τα ακόλουθα:  

Η αρχιτεκτονική του Καλλικράτη δεν φέρνει αισιόδοξα μηνύματα για τους 

εργαζομένους και τα λαϊκά στρώματα, με τη μείωση των κοινωνικών παροχών. Ο 

προϋπολογισμός του δήμου δεν έχει καμία αναπτυξιακή πολιτική, ούτε διεκδικητική 

προοπτική και στόχους. Αντίθετα έχει φοροεισπρακτικό χαρακτήρα και στηρίζεται σε 

τρεις πυλώνες για άντληση εσόδων (ύδρευση – αποχέτευση, καθαριότητα, 

φωτισμός). Οι ανελαστικές δαπάνες καλύπτονται στο σύνολό τους με έλλειμμα από 

φόρους και δημοτικά τέλη. Υπάρχουν μόνο κωδικοί αριθμοί χωρίς κονδύλια της 

κρατικής επιχορήγησης, ενώ ο δανεισμός για υποδομές και έργα δείχνει την εικόνα 

των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οφειλών που μετακυλούν στις πλάτες 

των δημοτών. Οι υποχρεώσεις του δήμου προς τρίτους είναι αρνητικό σημάδι για την 

ανακούφιση του κόσμου και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του τόπου μας. 

Η κεντρική διοίκηση στα πλαίσια των περικοπών με αφορμή την κρίση δηλώνει ότι τα 

τακτικά έσοδα των δήμων γενικά είναι μεγαλύτερα των εξόδων, άρα καλείται η τοπική 

διοίκηση από μόνη της να καλύψει τις πάγιες ανάγκες της και να διαχειριστεί τα 

τρέχοντα προβλήματα στη λογική τοπικού μνημονίου, να επιβαρυνθούν οι πολίτες με 

νέους φόρους με τη συνεχιζόμενη αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος. 

Εκ των πραγμάτων ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός και φάνηκαν ελλείψεις και 

ανεπάρκειες  από το Α’ τρίμηνο. Οι όποιες παρεμβάσεις οδηγούν σε χρέη χρήσης για 

την περίοδο που διανύουμε έστω αν περιοριστούν οι δαπάνες. Με ίδιους πόρους δεν 

μπορεί να προχωρήσει θετικά η ανάπτυξη της περιοχής και να λυθούν 

συσσωρευμένα ζητήματα όπως ημιτελή έργα, καθυστερήσεις πληρωμών και 

λειτουργικά έξοδα. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού 
Αρ. Απόφ.:36/2011        
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Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η 

διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ 

αριθμ. 6742/14.04.2011, 7119 & 7132/20.04.2011 έγγραφα της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορούν τη διάθεση πιστώσεων που είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011, ως 

ακολούθως: 
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
25-
6264.001 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

10.000,00 1.476,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

15-
6261.001 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ – 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΠΟΥ 
ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

2.500,00 159,90 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10-6463 ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 

7.700,00 3.470,51 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

25-
6261.003 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 
ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 
ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

10.000,00 1.599,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10-
6261.001  

Προμήθεια χρωμάτων 
& λοιπών ειδών 
χρωματοπωλείου για 
τη συντήρηση του 
Δημοτικού 
Καταστήματος 

30.000,00 1.256,76 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10-
6261.001 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

30.000,00 62,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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10-6265 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

7.000,00 517,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10-
6261.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

30.000,00 340,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

25-
6264.002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ 

10.000,00 4.305,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

35-6635 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 
ΚΙΛΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ 
ΣΑΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

500,00 194,34 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

35-6672 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

2.000,00 1.235,53 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

35-6693 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

5.000,00 1.100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

45-
7135.002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΤΥΑΡΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

30.000,00 98,65 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
-8111 Αμοιβές 

προσωπικού με 
δικαστικές 
αποφάσεις 

152.000,00 139.253,88 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8112 Αμοιβές αιρετών 
για αποζημίωση 
σε Δημοτικά 
Συμβούλια 

76.500,00 76.500,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

- 8115 Διάφορα έξοδα 
παρελθόντων 
ετών 

2.461.837,80 2.393.661,35 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8116 Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων 
ΠΟΕ 

150.000,00 91.870,38 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8117 Λοιπά έξοδα – 
ΕΥΔΑΠ 

3.346.424,91 3.226.424,91 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8121.001 Προμήθειες 
παγίων 

354.935,63 354.935,63 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.003 Κατασκευή 
κεντρικού 
συλλεκτήρα 
αποχέτευσης & 

354.993,22 354.993,22 ΥΠ.ΕΣ. 
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δευτερευόντων 
αγωγών  

-8122.005 Έργα 
προηγούμενων 
ετών 

183.348,57 183.348,57 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.006 Κατασκευή 
χλοοτάπητα 
Δημοτικού 
Σταδίου 

62.920,57 62.920,57 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.007 Κατασκευή 
συνθετικού 
χλοοτάπητα 

84.756,68 84.756,68 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.012 Προσθήκη 2 
αιθουσών στο 1ο 
& 3ο 
Νηπιαγωγείο 
Λαυρίου 

6.307,96 6.307,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.015 Εργασίες 
επικάλυψης 
απορριμμάτων 

6.015,19 6.015,19 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.016 Βελτίωση 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
δημοτικού 
γηπέδου  

194.770,69 194.770,69 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.017 Ανάπλαση 
πλατείας 
Μπιζανίου –
Λιαβέρη 

11.727,02 11.727,02 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.018 Αναπαλαίωση 
διατηρητέου 
κτιρίου 
Δροσοπούλου 

396.010,38 396.010,38 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΔΕΗ 

-8122.019 4ο Δημ. Σχολείο 
– 4ο 
Νηπιαγωγείο 
αίθουσα 
Γυμναστηρίου 

601.308,87 601.308,87 ΟΣΚ 

-8122.020 Ασφαλτόστρωση 
οδών Αγίου 
Κωνσταντίνου 

72.638,78 
 

72.638,78 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8123.001 Προγραμματική 
σύμβαση ΚΕΔΚΕ 
– ΚΤΕΛ 

275.692,21 275.692,21 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

-8123.002 Μελέτες για 
κτίρια – χώρους 
κοινής χρήσης 

51.288,00 51.288,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και τα αριθμ. 6742/14.04.2011, 7119 & 7132/20.04.2011 

έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 ως ακολούθως: 
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Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σ 
25-
6264.001 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

10.000,00 1.476,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

15-
6261.001 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ – 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΠΟΥ 
ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

2.500,00 159,90 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10-6463 ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 

7.700,00 3.470,51 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

25-
6261.003 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 
ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 
ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

10.000,00 1.599,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10-
6261.001  

Προμήθεια 
χρωμάτων & λοιπών 
ειδών 
χρωματοπωλείου για 
τη συντήρηση του 
Δημοτικού 
Καταστήματος 

30.000,00 1.256,76 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10-
6261.001 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

30.000,00 62,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10-6265 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

7.000,00 517,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10-
6261.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

30.000,00 340,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

25-
6264.002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤ
Η ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ 

10.000,00 4.305,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

35-6635 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 
ΚΙΛΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ 
ΣΑΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

500,00 194,34 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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35-6672 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

2.000,00 1.235,53 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

35-6693 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

5.000,00 1.100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

45-
7135.002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΤΥΑΡΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

30.000,00 98,65 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
-8111 Αμοιβές 

προσωπικού με 
δικαστικές 
αποφάσεις 

152.000,00 139.253,88 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8112 Αμοιβές αιρετών 
για αποζημίωση 
σε Δημοτικά 
Συμβούλια 

76.500,00 76.500,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

- 8115 Διάφορα έξοδα 
παρελθόντων 
ετών 

2.461.837,80 2.393.661,35 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8116 Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων 
ΠΟΕ 

150.000,00 91.870,38 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8117 Λοιπά έξοδα – 
ΕΥΔΑΠ 

3.346.424,91 3.226.424,91 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8121.001 Προμήθειες 
παγίων 

354.935,63 354.935,63 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.003 Κατασκευή 
κεντρικού 
συλλεκτήρα 
αποχέτευσης & 
δευτερευόντων 
αγωγών  

354.993,22 354.993,22 ΥΠ.ΕΣ. 

-8122.005 Έργα 
προηγούμενων 
ετών 

183.348,57 183.348,57 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.006 Κατασκευή 
χλοοτάπητα 
Δημοτικού 
Σταδίου 

62.920,57 62.920,57 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.007 Κατασκευή 
συνθετικού 
χλοοτάπητα 

84.756,68 84.756,68 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.012 Προσθήκη 2 
αιθουσών στο 1ο 
& 3ο 
Νηπιαγωγείο 

6.307,96 6.307,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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Λαυρίου 
-8122.015 Εργασίες 

επικάλυψης 
απορριμμάτων 

6.015,19 6.015,19 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.016 Βελτίωση 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
δημοτικού 
γηπέδου  

194.770,69 194.770,69 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.017 Ανάπλαση 
πλατείας 
Μπιζανίου –
Λιαβέρη 

11.727,02 11.727,02 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8122.018 Αναπαλαίωση 
διατηρητέου 
κτιρίου 
Δροσοπούλου 

396.010,38 396.010,38 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΔΕΗ 

-8122.019 4ο Δημ. Σχολείο 
– 4ο 
Νηπιαγωγείο 
αίθουσα 
Γυμναστηρίου 

601.308,87 601.308,87 ΟΣΚ 

-8122.020 Ασφαλτόστρωση 
οδών Αγίου 
Κωνσταντίνου 

72.638,78 
 

72.638,78 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

-8123.001 Προγραμματική 
σύμβαση ΚΕΔΚΕ 
– ΚΤΕΛ 

275.692,21 275.692,21 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

-8123.002 Μελέτες για 
κτίρια – χώρους 
κοινής χρήσης 

51.288,00 51.288,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο Πρόεδρος  κ.α.α. 
Τσαπρούνης Μέγας 

Αντιπρόεδρος – Προεδρεύων της 

Συνεδρίασης 

                         Τα Μέλη 
Κατσουνάκης Κυριάκος  

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 Παπανικολάου Νικόλαος  

Σαλίβερος Γεώργιος 

Παμφίλης Απόστολος        
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