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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
της 19 Μαρτίου 2012  

 
Ημερομηνία συνεδρίασης : 19 Μαρτίου 2012 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Δευτέρα, ώρα 19:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 15-03-2012 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Κατσίκης Κωνσταντίνος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, 

Σαλίβερος Γεώργιος, Απόστολος Παμφίλης (Αντιπρόεδρος – Προεδρεύων της 

Συνεδρίασης λόγω απουσίας του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, 

παρ.2 του Ν.3852/2010) 

Απόντα μέλη : 2 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Λουκάς Δημήτριος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοίνωσης δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση προς 
το Ελληνικό Δημόσιο (υπόθεση Βασιλείου Ποδόγυρου) 
Αρ. Απόφ.:24/2012    

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 

«άσκησης ή μη ανακοίνωσης δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση προς το Ελληνικό 

Δημόσιο (υπόθεση Βασιλείου Ποδόγυρου)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την από 21.02.2012 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ι. Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει ασκήσει κατά του ανωτέρω Βασιλείου Ποδόγυρου 

κλπ, την από 23.10.1991 (με αριθμό κατάθεσης 12554/1991) διεκδικητική αγωγή, για το 

καταπατημένο υπ’ αριθμ. 118 κληροτεμάχιο του αγροκτήματος «ΛΑΥΡΙΟ» (Τμήμα 
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Σουνίου) της οριστικής διανομής του έτους 1949 του Υπουργείου Γεωργίας, που 

βρίσκεται στη συνοικία «Νεάπολη» Λαυρίου και το οποίο έχει αποκτήσει, σε μείζονα 

έκταση 9.000 μ2, από το Ελληνικό Δημόσιο, με την υπ’ αριθμ.2996/1984 απόφαση του 

Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. 

Η αγωγή αυτή εκκρεμεί μέχρι σήμερα, μάλιστα δε, εκδικάζεται στο Πολυμελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών, σε μετ’ απόδειξη συζήτηση (αφού έχουν εξετασθεί μάρτυρες δύο 

φορές και έχει διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη). Η εκδίκαση της υποθέσεως, μετά από 

αναβολή, έχει προσδιορισθεί για τη δικάσιμο της 05.03.2013. 

ΙΙ. Ο αντίδικος, όταν είχε προσδιορισθεί η προηγούμενη δικάσιμος της αγωγής του 

Δήμου (21.02.2012), κοινοποίησε δική του αναγνωριστική αγωγή κατά του Δήμου για το 

ίδιο ακίνητο, που εκδικάζεται επίσης μετά από αναβολή την 05.03.2013. 

Σχετικώς με την ανωτέρω αναγνωριστική αγωγή του Βασιλείου Ποδόγυρου, 

απεστάλη στο Δήμο το συνημμένο υπ’ αριθμ.918/14.02.2012 έγγραφο της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, με το οποίο προθυμοποιείται να παράσχει στοιχεία και 

εν γένει βοήθεια για την αντίκρουση της αγωγής. 

Κατόπιν αυτών και εφ’ όσον το Ελληνικό Δημόσιο τυγχάνει δικαιοπάροχο του 

Δήμου Λαυρεωτικής, του ανωτέρω επιδίκου κληροτεμαχίου, έχω την άποψη ότι πρέπει 

να προσεπικαλέσουμε το Ελληνικό Δημόσιο να παρέμβει στην ανωτέρω δίκη, με την 

ιδιότητα που προαναφέρθηκε, ώστε να υποστηρίξει της απόψεις μας. 

Επίσης είναι ευνόητο ότι πρέπει να μου προταθούν μάρτυρες, προκειμένου να 

εξετασθούν για να υποστηριχθούν οι απόψεις του Δήμου. 

Προτείνεται συνεπώς, να αποφασισθεί η άσκηση από το Δήμο μας ανακοίνωσης 

δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση προς το Ελληνικό Δημόσιο, σχετικώς με την 

από 31.01.2011 (ΓΑΚ 19725/2011 & ΑΚΔ 1009/2011) ένδικη αναγνωριστική αγωγή του 

Βασιλείου Ποδόγυρου κατά του Δήμου μας και η υπόδειξη μαρτύρων». 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη την από 21.02.2012 

εισήγηση του Νομικού Συμβούλου και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Να ασκηθεί εκ μέρους του Δήμου ανακοίνωση δίκης προς το Ελληνικό Δημόσιο, με 

προσεπίκληση για παρέμβασή του, στη δίκη που έχει ανοιχθεί μετά την από 

31.01.2011 αναγνωριστική αγωγή του Βασιλείου Ποδόγυρου κατά του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάθεσης αιτήσεως αναστολής κατά διαταγής πληρωμής 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.:25/2012    

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 κατάθεσης αιτήσεως αναστολής κατά διαταγής πληρωμής Πανεπιστημίου 

Αθηνών» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κοινοποίησε στο Δήμο την υπ’ 

αριθμ.27196/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την 

οποία διατάσσεται ο Δήμος να καταβάλλει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνολικό ποσό 

68.019,71 ευρώ, για το έργο που παρασχέθηκε μετά την προγραμματική σύμβαση, με 

τίτλο: «διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης και ετοιμότητας των δημοτών Λαυρεωτικής 

για τις επικείμενες αλλαγές και μετασχηματισμούς στο Δήμο». 

Κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής αποφασίσθηκε, με την υπ’ αριθμ.5/2012 

απόφασή μας, η άσκηση ανακοπής για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 

Επειδή η ανωτέρω ασκηθείσα ανακοπή δεν ανέστειλε την εκτέλεση της διαταγής σε 

βάρος του Δήμου Λαυρεωτικής, ασκήθηκε προς υπεράσπιση των συμφερόντων του 

Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η από 23.02.2012 αίτηση 

αναστολής (ΓΑΚ 42133/2012) με αίτημα προσωρινής διαταγής που εκδικάζεται στις 

28.03.2012. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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  
Εγκρίνει την ασκηθείσα από 23.02.2012 αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της υπ΄αριθμ.27196/2011 διαταγής 

πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έγινε προς εξασφάλιση 

των συμφερόντων του Δήμου. 

ΘΕΜΑ: Κατάθεση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά κατασχέσεως 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.:26/2012    

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 
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«κατάθεσης ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά κατασχέσεως Πανεπιστημίου 

Αθηνών», γνώρισε στα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 06.03.2012 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας το από 01.03.2012 κατασχετήριο του 

ΝΠΔΔ «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» κατά του Δήμου στα χέρια 

της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος ΑΕ ως τρίτης. 

Η αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια της Εμπορικής Τράπεζας ΑΕ ως τρίτης, έγινε 

στο λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος και μέχρι του ποσού των 68.019,71 ευρώ, 

σύμφωνα με το 1ο απόγραφο και την επιταγή προς πληρωμή της υπ’ 

αριθμ.27196/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που 

αφορά την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: «διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης 

και ετοιμότητας των δημοτών Λαυρεωτικής για τις επικείμενες αλλαγές και 

μετασχηματισμούς στο Δήμο». 

Ο Δήμος, προς εξασφάλιση των συμφερόντων του και λόγω των προθεσμιών του 

νόμου, άσκησε την από 09.03.2012 ανακοπή του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας (ΓΑΚ 49600/2012) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά: 

1) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ», 

2) του από 01.03.2012 κατασχετηρίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ & 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», 

3) της υπ’ αριθμ. 27196/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, 

με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση του κατασχετηρίου και της διαταγής πληρωμής. 

Δικάσιμός της ορίστηκε η 20.09.2016. 

Συγχρόνως, ασκήθηκε και η από 12.03.2012 αίτηση αναστολής εκτέλεσης του 

άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΓΑΚ 5096/2012), ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά των ιδίων ως άνω, με αίτημα προσωρινής 

διαταγής αναστολής εκτέλεσης του από 01.03.2012 κατασχετηρίου και της υπ’ αριθμ. 

27196/2011 διαταγής πληρωμής. Δικάσιμος ορίστηκε η 06.4.2012. 

Επειδή, όπως έχει εκτεθεί και στην υπ’ αριθμ.5/2012 απόφασή μας, υπάρχουν 

βασικοί λόγοι που αιτιολογούν την άσκηση των ανωτέρω ενδίκων μέσων, προτείνεται η 

έγκριση τους, προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου. 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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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 την άσκηση της από 09.03.2012 ανακοπής του άρθρου 933 του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας (ΓΑΚ 49600/2012) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, κατά: 

1) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ» 

2) του από 01.03.2012 κατασχετηρίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ & 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 

3) της υπ’ αριθμ. 27196/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών 

Β – Εγκρίνει την άσκηση της από 12.03.2012 αίτησης αναστολής εκτέλεσης του 

άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΓΑΚ 5096/2012), ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά των ιδίων ως άνω, με αίτημα προσωρινής 

διαταγής αναστολής εκτέλεσης του από 01.03.2012 κατασχετηρίου και της υπ’ αριθμ. 

27196/2011 διαταγής πληρωμής. 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 
Αρ. Απόφ.:27/2012    

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 «ψήφισης (διάθεσης) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012», 

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 το 

Δ.Υ/15.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2012. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το Δ.Υ/15-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
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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, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΟΓΙΣΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕ

ΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗΣ 

1 30-7412.009 

Μετρήσεις - προσομοιώσεις 
κλιματολογικών συνθηκών για τις 
βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 
δημοσίων ανοικτών χώρων στις 
περιοχές Νεάπολης - ευρύτερου 
χώρου Δημαρχείου Δήμου 
Λαυρεωτικής 

24.600,00 € 24.600,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2 25-6662.016 Διάνοιξη ορυγμάτων στο δίκτυο 
ύδρευσης της Κερατέας 7.025,00 € 7.020,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

3 35-6264 Προμήθεια ανταλλακτικών 
εργαλείων 1.000,00 € 159,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

4 30-6613 Φωτοτύπηση τευχών διαγωνισμού 
μεταφοράς μαθητών 500,00 € 94,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

5 35-6699 
Προμήθεια υλικών για τη 
συντήρηση της Τοπικής 
Κοινότητας Κερατέας 

500,00 € 185,73 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

6 10-6699 
Προμήθεια υλικών για τη 
συντήρηση της Τοπικής 
Κοινότητας Κερατέας 

2.000,00 € 586,10 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

7 10-6699 
Τοποθέτηση αυτοκόλλητων με το 
λογότυπο του Δήμου στα οχήματα 
του Δήμου 

2.000,00 € 774,90 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

8 20-7333.006 Μίσθωση μηχανημάτων για τον 
καθαρισμό αγροτικών δρόμων  25.000,00 € 5.510,40 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

9 35-6672 Ανταλλακτικά για χλοοκοπτικό - 
γραμμοχαράκτη 2.500,00 € 

1.648,20 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

10 30-6662.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 
για τα συνεργεία του Δήμου 12.000,00 € 3.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

11 45-6662 
Προμήθεια οικοδομικών υλικών 
για τη συντήρηση των δημοτικών 
νεκροταφείων 

11.000,00 € 7.971,26 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

12 25-6261.003 
Προμήθεια & μεταφορά πόσιμου 
νερού για τροφοδοσία δεξαμενής 
Κακής Θάλασσας 

5.700,00 € 5.696,57 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

13 25-6264.002 
Συντήρηση & επισκευή 
εγκαταστάσεων Βιολογικού 
Καθαρισμού 

8.000,00 € 5.350,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

14 25-6264.006 Δαπάνες συντήρησης 
Υποσταθμού Μ.Τ. Βιολογικού  2.500,00 € 2.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

15 30-6112.002 
Αμοιβή μηχανικού για 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων του 
Ν.4014/11 

15.000,00 € 15.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

16 30-6821.001 Αποπληρωμή προστίμων για 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων 40.000,00 € 40.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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17 30-6821.002 Παράβολα εντολής για 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων 15.000,00 € 15.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

18 45-6662 Υλικά συντήρησης & επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων 11.000,00 € 3.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

19 45-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 5.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

20 15-7122.001 Αναγκαστική απαλλοτρίωση 
κτιρίου Ευτέρπης 

600.000,00 
€ 

600.000,00 
€ 

ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

21 10-6495.001 
Αποζημίωση για χορήγηση 
στοιχείων κλήσεων από Υπ. 
Μεταφορών 

2.000,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

22 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.200,00 € 6.150,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

23 10-6615.001 Φωτοτυπίες Σχεδίων για την 
τεχνική υπηρεσία 1.000,00 € 563,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

24 20-6495.001 

Προμήθεια στελεχών τύπου 
dexion για την κατασκευή ραφιών 
στο κτίριο του αρχείου του Δήμου 
Λαυρεωτικής 

5.000,00 € 4.095,85 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

25 10-6265 
Προμήθεια χωρισμάτων 
αλουμινίου για το Δημοτικό 
Κατάστημα Λαυρεωτικής 

3.000,00 € 2.460,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

26 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής 
Ενότητας Λαυρεωτικής 15.000,00 € 2.460,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

27 20-7333.003 Καθαρισμοί οδών στη Δημοτική 
Ενότητα Κερατέας 30.000,00 € 10.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

28 10-7133 
Κατασκευή ερμαρίων & 
ντουλαπιών στο Δημοτικό 
Κατάστημα Λαυρεωτικής 

10.000,00 € 7.195,50 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

29 45-6261.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης 
Νεκροταφείων 10.000,00 € 234,07 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

30 10-6461 Δημοσίευση οικονομικών 
καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής 1.500,00 € 1.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

31 45-6261.001 Υλικά συντήρησης Δημοτικού 
Νεκροταφείου 10.000,00 € 1.415,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

32 10-7135 Προμήθεια σφραγίδων 3.000,00 € 185,75 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

33 10-7135 
Προμήθεια επιγραφών για την 
Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Κωνσταντίνου 

3.000,00 € 1.230,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

34 10-7135 Πίλλαρ εξωτερικό στεγανό για το 
Δημοτικό Κατάστημα 3.000,00 € 442,80 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

35 10-7135 Προμήθεια εξοπλισμού 3.000,00 € 575,90 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

36 10-7135 
Προμήθεια μηχανής 
καταμέτρησης νομισμάτων και 
αριθμομηχανών 

3.000,00 € 412,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

37 25-7135.001 
Προμήθεια εξαρτημάτων & 
ανταλλακτικών για τη συντήρηση 
των δικτύων ύδρευσης 

55.000,00 € 14.837,27 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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38 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών για τις 
ανάγκες του δικτύου ύδρευσης 25.000,00 € 12.301,54 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

39 25-7131.001 

Προμήθεια εργαλείων - υλικών & 
αναλώσιμων υλικών για τον 
εξοπλισμό των τεχνικών 
συνεργείων 

37.470,00 € 1.965,15 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

40 30-6261.004 
Προμήθεια υδραυλικών & δομικών 
υλικών για την αποκατάσταση 
βλαβών στο 2 Δ.Σ. Κερατέας 

40.335,98 € 8.226,98 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

41 25-6264.004 Προμήθεια υλικών για τη 
συντήρηση αντλιοστασίων 20.500,00 € 300,43 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

42 35-6692 Προμήθεια σπόρων και 
δενδρυλλίων 8.000,00 € 158,20 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

43 35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού 
υλικού 28.000,00 € 824,50 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

44 10-6265 Καθαρισμός τραπεζομάντιλων 3.000,00 € 44,30 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

45 20-6634 Προμήθεια γαντιών για τα 
εξωτερικά συνεργεία 2.000,00 € 930,20 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

46 30-7326.002 Εργασίες υγρομόνωσης στέγης 
κτιρίου Μηχανουργείου Λαυρίου 14.660,00 € 13.530,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

47 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 8.000,00 € 2.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

48 20-7333.004 Καθαρισμός οδών Δημοτικής 
Ενότητας Λαυρεωτικής 20.000,00 € 20.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

49 20-6495.001 
Προμήθεια κλιματιστικού 
μηχανήματος για την Τοπική 
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

5.000,00 € 830,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

50 15-6261.001 Μυοκτονία κτιρίου ΜΠΙΑ 5.000,00 € 344,40 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

51 30-7311.018 Κατασκευή Βρεφονηπιακού 
Σταθμού στο Ο.Τ. 123 Κερατέας 

2.061.264,9
7 € 

123.066,80 
€ 

ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

52 10-6266.002 Εργασίες υποστήριξης software 4.000,00 € 4.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

53 25-6633 Προμήθεια χλωρίου & χημικών για 
το Βιολογικό Κερατέας 4.000,00 € 4.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

54 25-6261.001 
Έκδοση Πιστοποιητικού 
Ηλεκτρολόγου για το Σταθμό 
Μέσης Τάσης 

2.500,00 € 200,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

55 30-7336.009 Εξοπλισμός χώρου αποδυτηρίων 
Δημοτικού Σταδίου Κερατέας 25.000,00 € 6.890,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

56 35-6692 Προμήθεια φυτών 10.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

57 10-6691 Προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού 1.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

58 8116 Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

154.000,00 
€ 54.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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59 8123.002 Μελέτες για κτίρια - χώρους κοινής 
χρήσης 55.489,25 € 10.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

60 8122.005 Έργα προηγούμενων ετών 188.716,46 
€ 91.083,98 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

61 8117 Λοιπά έξοδα - ΕΥΔΑΠ 4.105.360,4
2 € 86.516,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

62 8122.014 Αντικατάσταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης 

162.387,20 
€ 22.154,55 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

63 8121.001 Προμήθειες παγίων 261.620,27 
€ 19.664,02 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

64 30-6495.001 Προμήθεια πινακίδων οδών 5.000,00 € 775,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:28/2012    

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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ.5725/08.03.2012 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

          Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες και τις διατάξεις 

του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω 

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 Σπύρος Βαμβούνης 1148/07.02.12 
Μεταφορά & 
φόρτωση πρασίνου 
από κλαδέματα 

184,50 20-
7332.002 

2 Σπύρος Βαμβούνης 1150/20.02.12 
Μεταφορά & 
φόρτωση πρασίνου 
από κλαδέματα 

184,50 20-
7332.002 

3 Χαρίκλεια Γκίκα 12/15.01.12 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 

175,10 10-6634 

4 Αθανάσιος 
Μακροδημήτρης 2747/08.02.12 

Προμήθεια 
εξαρτημάτων 
ύδρευσης 

181,43 25-
6662.020 

5 Αθανάσιος 
Μακροδημήτρης 2746/07.02.12 Προμήθεια 

εξαρτημάτων 178,35 25-
6662.020 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ.5725/08.03.2012 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, 

− Την υπ’ αριθμ.15/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, ήτοι: 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης οικήματος με 
προαύλιο χώρο για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα χρησιμεύσει για τη 
στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και 
ηλεκτροφωτισμού, αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και για τη στάθμευση 
και φύλαξη των οχημάτων του Δήμου στην πόλη της Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:29/2012    

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 αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης οικήματος με προαύλιο 

ύδρευσης 
ΣΥΝΟΛΟ 903,88  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 Σπύρος Βαμβούνης 1148/07.02.12 
Μεταφορά & 
φόρτωση πρασίνου 
από κλαδέματα 

184,50 20-
7332.002 

2 Σπύρος Βαμβούνης 1150/20.02.12 
Μεταφορά & 
φόρτωση πρασίνου 
από κλαδέματα 

184,50 20-
7332.002 

3 Χαρίκλεια Γκίκα 12/15.01.12 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 

175,10 10-6634 

4 Αθανάσιος 
Μακροδημήτρης 2747/08.02.12 

Προμήθεια 
εξαρτημάτων 
ύδρευσης 

181,43 25-
6662.020 

5 Αθανάσιος 
Μακροδημήτρης 2746/07.02.12 

Προμήθεια 
εξαρτημάτων 
ύδρευσης 

178,35 25-
6662.020 

ΣΥΝΟΛΟ 903,88  
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χώρο για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα χρησιμεύσει για τη στέγαση των 

τεχνικών υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, αποθηκευτικού 

χώρου υλικών, καθώς και για τη στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων του Δήμου στην 

πόλη της Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Ο Δήμος πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτων για τη σωστή και εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του. 

Με την αριθμ.9/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

έγινε η κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 

τη μίσθωση οικήματος με προαύλιο χώρο για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα 

χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού, αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και για τη στάθμευση και 

φύλαξη των οχημάτων του Δήμου στην πόλη της Κερατέας.  

Ακολούθως, περιληπτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε 

στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής και Κερατέας, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, καθώς και το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Εντός της προβλεπόμενης από 

νόμο προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, παρουσιάστηκαν ως μοναδικοί 

ενδιαφερόμενοι οι κ.κ. Λιάπης Ευάγγελος και Λιάπη Ευαγ. Βασιλική, ιδιοκτήτες του 

ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 117, στη συμβολή των οδών Λ. Αθηνών – Σουνίου & 

Κέκροπος, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και φάκελο με όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Στη συνέχεια ο φάκελος των ενδιαφερόμενων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ:4493/21-

02-2012 διαβιβαστικό, κατατέθηκε στην επιτροπή εκποιούμενων ακινήτων, η οποία 

ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.17/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο ακίνητο και έλεγχο του φακέλου 

δικαιολογητικών.  

Η Επιτροπή συνέταξε υπ’ αριθμ. πρωτ: 5526/06-03-2012 πρακτικό της, με το 

οποίο εισηγείται τα ακόλουθα: 

   « Α. Οίκημα με προαύλιο χώρο για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα χρησιμεύσει 

για στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών καθαριότητας πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, 

αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και τη στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων του 

Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

1. Την υπ΄αριθμ. 9/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής για τη 

σύνταξη & έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης οικήματος 
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και προαύλιου χώρου για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα χρησιμεύσει για 

στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών καθαριότητας πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, 

αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και τη στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων του 

Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

2. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3715/08-02-2012 αίτηση των Ευαγγέλου Λιάπη και Βασιλικής 

Ευαγγ. Λιάπη  

3. Τον φάκελο που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι με όλα τα δικαιολογητικά για το 

προσφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των επί των οδών Λεωφ. Αθηνών Σουνίου και 

Κέκροπος στην Κερατέα: 

- τον υπ’ αριθμ. 31861/31-07-1984 τίτλο ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Κερατέας 

Δημητρίου Βασ. Ανδρέου, 

- την υπ’ αριθμ. 1085/1970 άδεια οικοδομής ολικής επιφάνειας 315,20 τ.μ σε οικόπεδο 

εκτάσεως 1.312,32 τ.μ 

4. Την αυτοψία που διενεργήθηκε στο ανωτέρω ακίνητο στις 29/02/2012 και ημέρα 

Τετάρτη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους, 

5. Την από 08-02-2012 υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών ότι το προσφερόμενο ακίνητο 

είναι ελεύθερο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και έχει λάβει γνώση των όρων 

της δημοπρασίας 

6.Την από 08-02-2012 υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών ότι θα προσκομίσουν το  

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το προς χρήση ακίνητο εφόσον αυτό επιλεγεί 

προς μίσθωση. 

διαπίστωσε τα εξής : 

 α.  Το προς μίσθωση ακίνητο βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 

στο Ο.Τ. 117 στη συμβολή των οδών Λ. Αθηνών – Σουνίου και Κέκροπος (τομέας Β, 

ΦΕΚ433Δ΄/1989), πληρώντας την προϋπόθεση του άρθρου 3 των όρων Διακήρυξης 

β. Το προς μίσθωση ακίνητο έχει επιφάνεια, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη 

οικοδομική άδεια 315,20 τ.μ., σε οικόπεδο εκτάσεως 1.312,32 τ.μ και  είναι ισόγειο, έχει 

ένα (1) W.C, καθώς και εγκαταστάσεις αποχέτευσης, φωτισμού, ύδρευσης και 

τηλεφώνου, έχει επαρκεί φωτισμό και αερισμό, πληρώντας τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 3 (α,β,γ,δ,ε,) των όρων της Διακήρυξης.  

Αποφασίζει ομόφωνα  και εισηγείται ότι το παραπάνω ακίνητο είναι κατάλληλο για το 

σκοπό που προορίζεται βάσει των όρων της διακήρυξης και η μίσθωση αυτού από τον 

Δήμο Λαυρεωτικής μπορεί να πραγματοποιηθεί». 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. πρωτ:5526/06.03.2012 

έγγραφό της διαβίβασε το πρακτικό εκμίσθωσης ακινήτων, καθώς και την αίτηση 
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συμμετοχής στο διαγωνισμό των ενδιαφερόμενων και τον φάκελο με την οικονομική 

προσφορά, προκειμένου να γίνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και να ληφθεί 

σχετική απόφαση περί κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος αυτής.    

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε γνώση των σχετικών 

διατάξεων, καθώς και: 

- Της υπ’ αριθμ.9/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, 

- Του υπ’ αριθμ. 5526/06-03-2012 πρακτικού εκμίσθωσης ακινήτων 

- Της προσφοράς που κατατέθηκε για το εν λόγω ακίνητο 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναδεικνύει ως ανάδοχο για τη 

μίσθωση του οικήματος με προαύλιο χώρο για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα 

χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού, αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και για τη στάθμευση και 

φύλαξη των οχημάτων του Δήμου στην πόλη της Κερατέας, τους μοναδικούς 

ενδιαφερόμενους, Ευάγγελο Λιάπη και Βασιλική Ευαγ. Λιάπη, σύμφωνα με την 

υποβληθείσα οικονομική προσφορά τους και την αίτηση συμμετοχής τους, με μηνιαίο 

μίσθωμα το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €).  

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος, κος Παμφίλης Απόστολος, 

μειοψήφησε διότι θεωρεί το συγκεκριμένο ποσό πολύ μεγάλο για τη σημερινή εποχή. 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης οικήματος με 
προαύλιο χώρο για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα χρησιμεύσει για τη 
στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης, αποθηκευτικού 
χώρου υλικών, καθώς και για τη στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων του 
Δήμου στην πόλη της Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:30/2012    
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 αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης οικήματος με προαύλιο χώρο 

για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών 

υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης, αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και για τη 

στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων του Δήμου στην πόλη της Κερατέας» έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο Δήμος πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτων για τη σωστή και εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του. 
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Με την υπ’ αριθμ.10/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής έγινε η κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για τη μίσθωση οικήματος με προαύλιο χώρο για τη δημιουργία τεχνικής 

βάσης που θα χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών ύδρευσης - 

αποχέτευσης, αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και για τη στάθμευση και φύλαξη 

των οχημάτων του Δήμου στην πόλη της Κερατέας.  

Ακολούθως, περιληπτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε 

στις εφημερίδες «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» και «ΕΒΔΟΜΗ» και αναρτήθηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων Λαυρεωτικής και Κερατέας, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Εντός της 

προβλεπόμενης από νόμο προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, παρουσιάστηκε ως 

μοναδικός ενδιαφερόμενος ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας, ο οποίος κατέθεσε 

αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

μέσω του Προέδρου και Νομίμου Εκπροσώπου του, κου Δημητρίου Λεβαντή. 

Στη συνέχεια ο φάκελος των ενδιαφερόμενων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ:4493/21-

02-2012 διαβιβαστικό, κατατέθηκε στην επιτροπή εκποιούμενων ακινήτων, η οποία 

ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.17/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο ακίνητο και έλεγχο του φακέλου 

δικαιολογητικών.  

Η Επιτροπή συνέταξε υπ’ αριθμ. πρωτ: 5526/06-03-2012 πρακτικό της, με το 

οποίο εισηγείται τα ακόλουθα: 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

Β. Οίκημα και προαύλιο χώρου  στην περιοχή της Δημοτικής  Ενότητας Κερατέας, για τη 

δημιουργία τεχνικής βάσης που θα χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών 

υπηρεσιών  ύδρευσης – αποχέτευσης, αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και για τη 

στάθμευση  και φύλαξη των οχημάτων του Δήμου στην πόλη της Κερατέας. 

1. Την υπ΄αριθμ. 10/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής για τη 

σύνταξη & έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης οικήματος 

και προαύλιο χώρου  στην περιοχή της Δημοτικής  Ενότητας Κερατέας, για τη 

δημιουργία τεχνικής βάσης που θα  χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών 

υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης, αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και για τη 

στάθμευση  και  φύλαξη των οχημάτων του Δήμου στην πόλη της Κερατέας. 

2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3714/08.02.2012 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ με 

την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας»  
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3. Τον φάκελο που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος με όλα τα δικαιολογητικά για το 

προσφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας του επί της οδού Πανός και Ελευθερίας στην 

Κερατέα: 

-  τον υπ’ αριθμ. 14693/10-06-1959 τίτλο ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Λαυρίου 

Σπυρίδωνα Γρηγ. Καβέτσου, 

-  Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι για το προσφερόμενο προς μίσθωση 

ακίνητο του συνεταιρισμού επί των οδών Ελευθερίας & Πανός στην Κερατέας έχει 

εκδοθεί οικοδομική άδεια από το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής της Τεχνικής Δ/νσης της 

Αγροτικής  Τράπεζας της Ελλάδος η οποία έχει απολεσθεί και δεν είναι δυνατό να 

βρεθεί παρά τις ενέργειες που έγιναν από εμάς στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σας 

προσκομίζουμε σε φωτοαντίγραφο τοπογραφικό διάγραμμα της αδείας των κτισμάτων 

με ημερομηνία σύνταξης 19/9/1959 

-  Τοπογραφικό διάγραμμα, του πολιτικού μηχανικού Τ.Ε Κωνσταντίνου Παπανικολάου 

με επιφάνεια κτίσματος ισογείου  422,89 τ.μ., και εμβαδόν οικοπέδου 1.403,11, 

4. Την αυτοψία που διενεργήθηκε στο ανωτέρω ακίνητο στις 29/02/2012 και ημέρα 

Τετάρτη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους, 

5. Την από 08-02-2012 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ. ότι το 

προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και έχει 

λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας 

6. Την από 08-02-2012 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ. ότι θα 

προσκομίσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εφόσον το ακίνητο 

επιλεγεί προς μίσθωση. 

διαπίστωσε τα εξής : 

α.  Το προς μίσθωση ακίνητο βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 

στο Ο.Τ. 15 επί των οδών Ελευθερίας και Πανός  (τομέας Β, ΦΕΚ433Δ΄/1989), 

πληρώντας την προϋπόθεση του άρθρου 3 των όρων Διακήρυξης. 

β.  Το προς μίσθωση ακίνητο έχει επιφάνεια, όπως προκύπτει και από το τοπογραφικό 

διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Τ.Ε Κωνσταντίνου Παπανικολάου με επιφάνεια 

κτίσματος   422,89 τ.μ., και εμβαδόν οικοπέδου 1.403,11, είναι ισόγειο, έχει μία 

τουαλέτα, καθώς και εγκαταστάσεις αποχέτευσης, φωτισμού, ύδρευσης και τηλεφώνου, 

επαρκή αερισμό και φωτισμό, πληρώντας τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 (α, β, γ, δ, ε 

και στ) των όρων της Διακήρυξης.  

     Αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται ότι το παραπάνω ακίνητο είναι κατάλληλο για το 

σκοπό που προορίζεται βάσει των όρων της διακήρυξης και η μίσθωση αυτού από τον 

Δήμο Λαυρεωτικής μπορεί να πραγματοποιηθεί. 
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Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. πρωτ:5526/06.03.2012 

έγγραφό της διαβίβασε το πρακτικό εκμίσθωσης ακινήτων, καθώς και την αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό του ενδιαφερόμενου και τον φάκελο με την οικονομική 

προσφορά, προκειμένου να γίνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και να ληφθεί 

σχετική απόφαση περί κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος αυτής.    

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε γνώση των σχετικών 

διατάξεων, καθώς και: 

- Της υπ’ αριθμ.10/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, 

- Του υπ’ αριθμ. 5526/06-03-2012 πρακτικού εκμίσθωσης ακινήτων 

- Της προσφοράς που κατατέθηκε για το εν λόγω ακίνητο 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναδεικνύει ως ανάδοχο για τη 

μίσθωση του οικήματος με προαύλιο χώρο για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα 

χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης, 

αποθηκευτικού χώρου υλικών, καθώς και για τη στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων 

του Δήμου στην πόλη της Κερατέας, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κερατέας, νομίμως 

εκπροσωπούμενο από τον κο Λεβαντή Δημήτρη - Πρόεδρο, σύμφωνα με την 

υποβληθείσα οικονομική προσφορά του και την αίτηση συμμετοχής του, με μηνιαίο 

μίσθωμα το ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00 €).  

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος, κος Παμφίλης Απόστολος, 

μειοψήφησε διότι θεωρεί το ποσό πολύ μεγάλο για τη σημερινή εποχή. 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου: «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης 
και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:31/2012    

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 του έργου: «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και 

αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ.5764/09.03.2012 έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο υποβάλλει το σχέδιο διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Με την αριθμ.64/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η απ’ ευθείας 

ανάθεση της μελέτης με τίτλο: αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση 

αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Με την αριθμ.95/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η οριστική παραλαβή 

της ανωτέρω μελέτης. 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2012, με την 

68/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έχει εγγραφεί το έργο με τίτλο: «αναβάθμιση 

δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και στον ΚΑ 25-7312.020 έχει 

εγγραφεί πίστωση ποσού 500.000,00 € σχετικά με την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Με την Α.Π.2331/10.01.2012 απόφαση Διαχειριστικής Αρχής έγινε η ένταξη του έργου 

στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, με κωδικό ΟΠΣ 368607. 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής με το Α.Π.699/01.03.2012 

έγγραφό της, μας γνωστοποίησε τη σύμφωνη γνώμη της, για την προέγκριση 

δημοπράτησης του έργου.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων που 

ορίστηκε με την υπ’  αριθμ. 30/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, 

μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

− την αριθμ.64/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την αριθμ.95/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την Α.Π.2331/10.01.2012 απόφαση Διαχειριστικής Αρχής, 

− το Α.Π.699/01.03.2012 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής, 

− τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, έτους 2012 

− την αριθμ.30/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει και εγκρίνει τους επισυναπτόμενους όρους διακήρυξης ανοικτής 

δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και 

αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα Δήμου Λαυρεωτικής» συνολικού 

προϋπολογισμού 2.521.500,00 € (με αναθεώρηση και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
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Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 500.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.020 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου.  

Γ. Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων που 

ορίστηκε με την υπ’  αριθμ. 30/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης για τη δημιουργία 
υποβάθρου για τη μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:32/2012    

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 «απ’ ευθείας ανάθεσης τοπογραφικής μελέτης για τη δημιουργία υποβάθρου για τη 

μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3666/08.02.2012 εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Για να συνταχθεί οριστική μελέτη αποχέτευσης δικτύου ακαθάρτων θα πρέπει 

να υπάρχουν τοπογραφικά υπόβαθρα πρόσφατα ενημερωμένα στα οποία να φαίνονται 

οι δρόμοι του οικισμού με υψόμετρα εδάφους ακριβείας. Η τοπογραφική αποτύπωση 

του οικισμού της Πλάκας είναι χρονοβόρα μελέτη με πολύ υψηλό κόστος. Επειδή η 

σύνταξη της μελέτης αποχέτευσης του δικτύου ακαθάρτων επείγει, προκειμένου το έργο 

να ενταχθεί για χρηματοδότηση στα ΠΕΠ, προτείνεται να εκτελεσθούν οι ακόλουθες 

τοπογραφικές εργασίες, οι οποίες είναι επαρκείς για να εκπονηθεί η μελέτη 

αποχέτευσης. 

Σύνταξη οριζοντιογραφιών των οδών του οικισμού και των οδών από όπου θα 

διέλθουν οι αγωγοί μεταφοράς, από τα στοιχεία των ορθοφωτοχαρτών της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ενημέρωση των οριζοντιογραφιών με τα υψόμετρα εδάφους 

που θα παρθούν επί τόπου με GPS υψηλής ακρίβειας. Το συνολικό μήκος των οδών 

στις οποίες θα συνταχθούν οριζοντιογραφίες και θα παρθούν υψόμετρα εδάφους 

υπολογίζεται σε 12,5 χλμ. Επίσης θα συνταχθούν τοπογραφικά διαγράμματα σε κλ. 

1:200 στις θέσεις των αντλιοστασίων. Οι τοπογραφικές αυτές εργασίες , οι οποίες 

πρέπει να εκτελεσθούν το ταχύτερο δυνατόν, ώστε η μελέτη αποχέτευσης να εκπονηθεί 

έγκαιρα και να υποβληθεί για χρηματοδότηση,  περιγράφονται με τον τίτλο:  

«Τοπογραφική μελέτη για την δημιουργία υποβάθρου για την μελέτη δικτύου 
αποχέτευσης οικισμού Πλάκας δ. Λαυρεωτικής» 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 19 από 48 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπάρχον δυναμικό αδυνατεί να εκπονήσει 

την παραπάνω μελέτη, όχι μόνο λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά και λόγω έλλειψης 

στελεχικού δυναμικού και ειδικού τοπογραφικού εξοπλισμού. 

Εισηγούμαστε η ανάθεση της μελέτης να γίνει με την διαδικασία του άρθρου 209 

παρ. 3 του Ν 3463, δηλαδή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε μελετητικό 

πτυχίο τάξης Α΄ ή Β΄ στην κατηγορία των Τοπογραφικών Μελετών. Σύμφωνα με την 

Υ.Α. Δ15/οικ/6655/22-3-2011 ΦΕΚ 743/5-5-2011 το άνω όριο του μελετητικού πτυχίου 

στην κατηγορία των Τοπογραφικών Μελετών είναι  40.807,00 €. Η αμοιβή της μελέτης 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30 % του ορίου αυτού δηλαδή 12.422 € πλέον ΦΠΑ». 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 

η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν.3463/06 σε μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, 

πτυχίου τάξης Α’ ή Β’ με την αμοιβή όλων των σταδίων της να μην υπερβαίνει το 30% 

του ανώτατου ορίου του  πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης μελέτης. 

Με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε προσφορά από ιδιώτη μελετητή. Στην πρόσκληση 

του Δήμου για κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκε η κα Λήδα Φωτοπούλου, 

Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, με έδρα στο Χολαργό, οδός Υμηττού 5, με 

Α.Μ.23653, με πτυχίο τάξης Α’ για τις κατηγορίες 13 & 16 και προσφορά ποσού 

12.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) την οποία σας θέτω υπόψη. Η προσφορά αυτή δεν 

υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης για 

την κατηγορία 16 (μελέτες τοπογραφίας). 

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

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

-  Την υπ’ αριθμ.2/11.01.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, 

- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, 

- Την αριθμ.Δ15/οικ/19263/2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

1837/Β/03.09.09), 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 366/08.02.2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης για τη δημιουργία υποβάθρου για 

τη μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας Δήμου Λαυρεωτικής, στην κα Λήδα 
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Φωτοπούλου, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό, με έδρα στο Χολαργό, οδός Υμηττού 

5, με Α.Μ.23653, με πτυχίο τάξης Α’ για τις κατηγορίες 13 & 16, έναντι του ποσού των 

12.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 14.760,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-7413.007 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκπόνηση της 

μελέτης.  

Δ. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου 

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης οικισμού 
Πλάκας Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:33/2012    

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 «απ’ ευθείας ανάθεσης οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας 

Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 3664/08.02.2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ο οικισμός της Πλάκας είναι ένας αναπτυσσόμενος οικισμός ο οποίος σήμερα 

αριθμεί περί τα 300 σπίτια. Υπάρχει όριο οικισμού με βάση το οποίο γίνεται η 

ανοικοδόμηση της περιοχής. Στον οικισμό δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης με 

αποτέλεσα η διάθεση των λυμάτων να δίνεται σε βόθρους και να προκαλούνται 

σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Το αποχετευτικό δίκτυο της ευρύτερης 

περιοχής του Λαυρίου έχει επεκταθεί μέχρι τον οικισμό του Θορικού που βρίσκεται σε 

μικρή απόσταση από την Πλάκα. Οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Λαυρίου 

βρίσκονται ανατολικά της Λ. Λαυρίου, ακριβώς απέναντι από την Πλάκα. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, εάν κατασκευασθεί δίκτυο αποχέτευσης στον 

οικισμό της Πλάκας, εύκολα θα συνδεθεί με τα υφιστάμενα αποχετευτικά έργα και τα 

λύματα θα οδηγηθούν στην Μονάδα καθαρισμού του Λαυρίου. Εάν δε η μελέτη 

εκπονηθεί γρήγορα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο 

ΠΕΠ Αττικής, στο οποίο εκκρεμεί αίτηση του Δήμου μας και για το δίκτυο αποχέτευσης 

λυμάτων του Αγίου Κωνσταντίνου. Εάν τα χρονικά όρια το επιτρέψουν τα δύο έργα 

μπορούν να θεωρηθούν ως υποέργα του ιδίου προγράμματος και να ενταχθούν ως ένα 

έργο. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι είναι άμεση ανάγκη να εκπονηθεί η μελέτη με 
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τίτλο : «Οριστική Μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπάρχον δυναμικό αδυνατεί να εκπονήσει 

την παραπάνω μελέτη, όχι μόνο λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά και λόγω έλλειψης 

στελεχικού δυναμικού εξειδικευμένου στην εκπόνηση Υδραυλικών μελετών. 

Εισηγούμαστε η ανάθεση της μελέτης να γίνει με την διαδικασία του άρθρου 209 

παρ. 3 του Ν 3463, δηλαδή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε μελετητικό 

πτυχίο τάξης Α΄ ή Β΄ στην κατηγορία των Υδραυλικών Μελετών. Σύμφωνα με την Υ.Α. 

Δ15/οικ/6655/22-3-2011 ΦΕΚ 743/5-5-2011 το άνω όριο του μελετητικού πτυχίου στην 

κατηγορία των Υδραυλικών Μελετών είναι  40.807,0 €. Η αμοιβή της μελέτης δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 30 % του ορίου αυτού δηλαδή 12.422 € πλέον ΦΠΑ». 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 

με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε προσφορά από ιδιώτη μελετητή. Στην πρόσκληση του 

Δήμου για κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκε η κα Λήδα Φωτοπούλου, Αγρονόμος 

– Τοπογράφος Μηχανικός, με έδρα στο Χολαργό, οδός Υμηττού 5, με Α.Μ.23653, με 

πτυχίο τάξης Α’ για τις κατηγορίες 13 & 16 και προσφορά ποσού 12.000,00 € (πλέον 

ΦΠΑ) την οποία σας θέτω υπόψη. Η προσφορά αυτή δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 

30% του ανώτατου ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης για την κατηγορία 13 

(υδραυλικές μελέτες). 

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

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

-  Την υπ’ αριθμ.2/11.01.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, 

- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, 

- Την αριθμ.Δ15/οικ/19263/2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

1837/Β/03.09.09), 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3664/08.02.2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας 

Δήμου Λαυρεωτικής, στην κα Λήδα Φωτοπούλου, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό, 

με έδρα στο Χολαργό, οδός Υμηττού 5, με Α.Μ.23653, με πτυχίο τάξης Α’ για τις 
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κατηγορίες 13 & 16, έναντι του ποσού των 12.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη 

συνημμένη προσφορά της. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 14.760,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-7425.001 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκπόνηση της 

μελέτης.  

Δ. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου 

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό 
Επιτροπής με ημερομηνία 05.03.2012) 
Αρ. Απόφ.:34/2012    

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 «συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό με 

ημερομηνία 05.03.2012)» 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. 

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.26/2012 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 το 

από 05.03.2012 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακολούθων 

οχημάτων: 
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1. ΚΗΙ 3088 όχημα μεταφοράς κάδου απορριμμάτων: στο όχημα θα πρέπει να 

τοποθετηθεί ειδικός περιοριστής ταχύτητας. 

2. ΚΗΟ 5635 – απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων της κίνησής του. 

3. ΚΗΟ 6036 – απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων της κίνησής του. 

4. ΚΗΟ 6040 – απορριμματοφόρο: στο όχημα θα πρέπει να τοποθετηθεί ειδικός 

περιοριστής ταχύτητας. 

5. ΚΗΙ 3024 – δημοτικό λεωφορείο: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

αμαξώματος και επισκευή του συστήματος του χώρου φόρτωσης. 

6. ΚΗΗ 2286 – πυροσβεστικό όχημα: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του 

ηλεκτρικού συσσωρευτή (μπαταρία). 

7. ΜΕ 88151 – πυροσβεστικό όχημα: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του 

ηλεκτρικού συσσωρευτή (μπαταρία). 

8. ΚΗΗ 5520 – ελκυστήρας – επικαθήμενο: στο όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των εμπρόσθιων ελαστικών (2 ελαστικά) του ελκυστήρα. 

9. ΜΕ 42411 – μηχάνημα έργων (jcb): στο μηχάνημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των εμπρόσθιων και των οπίσθιων ελαστικών (4 ελαστικά). 

10. ΚΗΙ 3022 – δημοτικό λεωφορείο: στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου και του συστήματος καυσιγόνου αέρα. 

11. ΚΗΗ 2171 – ημιφορτηγό: στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

διαφόρων φίλτρων και επισκευή του συστήματος πέδησης. 

12. ΜΕ 42411 – μηχάνημα έργων (JCB): στο μηχάνημα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των λιπαντικών. Η αντικατάσταση περιλαμβάνει τα λιπαντικά κινητήρα, 

διαφορικών και κιβωτίου ταχυτήτων. 

13. ΚΗΟ 6171 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του 

φίλτρου και συμπλήρωση λιπαντικών στο κιβώτιο ταχυτήτων. 

14. ΚΗΗ 2213 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

κινητήρα. 

15. ΚΗΗ 5504 – φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του συστήματος 

σύμπλεξης – αποσύμπλεξης του κινητήρα. 

16. ΚΗΙ 7311 – γερανοφόρο φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος πέδησης του μπροστινού άξονα και συντήρηση του κινητήρα. 

17. ΚΗΟ 5678 – φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του αγωγού 

καυσίμου του κινητήρα. 
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18. ΚΗΗ 5520 – ελκυστήρας – επικαθήμενο: στο όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος  - 

συντήρηση κινητήρα και διαφόρων υποσυστημάτων του οχήματος. 

19. ΚΗΙ 3195 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει αποκατάσταση 

βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα υδραυλικής μετάδοσης κίνησης. 

20. ΚΗΙ 7345 – δημοτικό λεωφορείο: στο όχημα πρέπει να γίνει αποκατάσταση 

βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα πέδησης και στο σύστημα υπερπλήρωσης 

του κινητήρα. 

21. ΚΗΟ 6032 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει αποκατάσταση 

βλάβης που παρουσιάστηκε στο ηλεκτρικό σύστημα (φωτισμός) καθώς και συντήρηση 

του συστήματος υδραυλικής μετάδοσης κίνησης. 

22. ΜΕ 101575 – μηχανικό σάρωθρο: στο μηχάνημα έργων θα πρέπει να γίνει 

αποκατάσταση βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα ψύξης του κινητήρα καθώς 

και συντήρηση διαφόρων υποσυστημάτων του μηχανήματος. 

23. ΜΕ 88161 – μηχανικό σάρωθρο: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

συστήματος περισυλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων, η οποία περιλαμβάνει 

συντήρηση της υπερκατασκευής και προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών. 

24. ΜΕ 101575 – μηχανικό σάρωθρο: στο μηχάνημα έργων θα πρέπει να γίνει 

αποκατάσταση βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα αναρρόφησης και 

περισυλλογής του  μηχανήματος. 

25. ΚΗΙ 3033 – επιβατικό όχημα: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του ηλεκτρικού 

κυκλώματος  (φώτα – ηλεκτρικός διανομέας). 

26. ΚΗΟ 5635 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή διαφόρων 

ηλεκτρικών υποσυστημάτων (φώτα – ηλεκτρικός καθρέπτης), καθώς και τοποθέτηση 

φωτιστικών σωμάτων. 

27. ΚΗΟ 6040 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή – 

αποκατάσταση του φωτισμού. 

28. ΚΗΟ 6039 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

φωτισμού, καθώς και επισκευή μίας βαλβίδας του συστήματος ψύξης. 

29. ΚΗΗ 2170 – φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του ελαστικού 

κίνησης και επισκευή του συστήματος ρυμούλκησης. 

30. ΚΗΗ 2213 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή βαλβίδων 

αυτοματισμού. 

31. ΚΗΗ 5505 – φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

κατεστραμμένου ελαστικού. 
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32.  ΚΗΙ 3158 – δημοτικό λεωφορείο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

ελαστικού. 

33. ΚΗΙ 7311 – δημοτικό λεωφορείο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικού. 

34. ΚΗΟ 5678 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή της θύρας 

εκφόρτωσης. 

35. ΚΗΗ 2171 – φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του ελαστικού 

κίνησης. 

36. ΚΗΗ 2285 – φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του συστήματος 

ψύξης. 

37. ΚΗΙ 3195 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος ψύξης, επισκευή του προφυλακτήρα και επισκευή ελαστικών. 

38. ΚΗΟ 6120 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος ανύψωσης των κάδων, επισκευή υπερκατασκευής οχήματος, επισκευή 

ελαστικού κίνησης, επισκευή υδραυλικού και κυκλώματος λίπανσης. 

39. ΚΗΟ 6144 – φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του ελαστικού 

κίνησης. 

40. ΚΗΟ 6171 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος ανύψωσης των κάδων, επισκευή υπερκατασκευής, επισκευή ελαστικού 

κίνησης, επισκευή υδραυλικού και κυκλώματος λίπανσης. 

41. ΜΕ 30416 – καδοφόρο όχημα: στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει επισκευή 

του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης του κάδου και επισκευή ελαστικού κίνησης. 

42. ΜΕ 66326 – καδοφόρο όχημα: στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει επισκευή 

των ελαστικών κίνησης. 

43. ΜΕ 101575 – μηχανικό σάρωθρο: στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει 

επισκευή των ελαστικών κίνησής του. 

44. ΜΕ 66326 – μηχανικός εκσκαφέας: στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει 

συντήρηση του κινητήρα και του υδραυλικού συστήματος του εκσκαφέα, η οποία 

περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

45. ΜΕ 66327 – καλαθοφόρο όχημα: στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει επισκευή 

της υδραυλικής αντλίας και του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης, η οποία 

περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

46. ΚΗΟ 5635 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

συστήματος ψύξης του κινητήρα και αντικατάσταση διαφόρων φίλτρων. Η συντήρηση 

περιλαμβάνει εργασία και ανταλλακτικά. 
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47. ΚΥ 7941 – πυροσβεστικό όχημα: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

κινητήρα και αντικατάσταση διαφόρων φίλτρων. Η συντήρηση περιλαμβάνει εργασία 

και ανταλλακτικά. 

48. ΚΗΙ 3158 – δημοτικό λεωφορείο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος κίνησης του ηλεκτρικού ενναλλάκτη και συντήρηση του κινητήρα, καθώς 

και αντικατάσταση διαφόρων φίλτρων. Η συντήρηση περιλαμβάνει εργασία και 

ανταλλακτικά. 

49. ΚΗΙ 7307 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση των 

μηχανικών μερών του. Η συντήρηση περιλαμβάνει εργασία και ανταλλακτικά. 

50. ΜΕ 88151 – πυροσβεστικό όχημα: στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει 

συντήρηση του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης. Η συντήρηση περιλαμβάνει 

εργασία και ανταλλακτικά. 

51.  ΜΕ 88161 – μηχανικό σάρωθρο: στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση του ηλεκτρικού ενναλλάκτη και συντήρηση του συστήματος 

αναρρόφησης, η οποία περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων 

ανταλλακτικών. 

52. ΚΗΗ 2221 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος μετάδοσης της κίνησης, η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση διαφόρων 

υποσυστημάτων του συστήματος κίνησης και της υπερκατασκευής. Η επισκευή 

περιλαμβάνει εργασία και ανταλλακτικά. 

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 72 του Ν. 3852/2010, 

− Το με ημερομηνία 05-03-2012 πρακτικό 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 τοποθέτηση ειδικού περιοριστή ταχύτητας στο ΚΗΙ 3088 όχημα 

μεταφοράς κάδων απορριμμάτων στον κο Καλιντζή Βασίλειο, με έδρα στη Νίκαια, Καρ. 
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Δημητρίου 229, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 922,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 922,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6672 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5635 – απορριμματοφόρου στον κο Καλιντζή 

Βασίλειο, με έδρα στη Νίκαια, Καρ. Δημητρίου 229, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. 

Νίκαιας, στο ποσό των 307,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6036 – απορριμματοφόρου στον κο Καλιντζή 

Βασίλειο, με έδρα στη Νίκαια, Καρ. Δημητρίου 229, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. 

Νίκαιας, στο ποσό των 147,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012. 

4. Αναθέτει την τοποθέτηση ειδικού περιοριστή ταχύτητας στο ΚΗΟ 6040 – 

απορριμματοφόρο στον κο Καλιντζή Βασίλειο, με έδρα στη Νίκαια, Καρ. Δημητρίου 

229, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 922,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 922,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6672 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3024 Δημοτικού Λεωφορείου στον κο Παναγιώτη 

Μιχ. Αγγελάκη, γενικές επισκευές αμαξωμάτων, με έδρα στο Αιγάλεω, Κνωσού 60, με 

ΑΦΜ 12014148, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, στο ποσό των  4.674,00 €. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 4.674,00 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για τη συγκεκριμένη εργασία. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2286 πυροσβεστικού οχήματος στον κο 

Δημητρίου Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 120,05 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 120,05 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την προμήθεια της μπαταρίας. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88151 πυροσβεστικού οχήματος στον κο 

Δημητρίου Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 120,05 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
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Διαθέτει πίστωση ποσού 120,05 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την προμήθεια της μπαταρίας. 

8. Αναθέτει την αντικατάσταση ελαστικών του ΚΗΗ 5520 ελκυστήρα – 

επικαθήμενου στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με 

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

Λαυρίου, στο ποσό των 1.500,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.500,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την ανωτέρω προμήθεια. 

9. Αναθέτει την αντικατάσταση ελαστικών του ΜΕ 42411 – μηχανήματος έργων 

(JCB) στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στη 

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

στο ποσό των 2.885,58 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.885,58 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την ανωτέρω προμήθεια. 

10. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3022 – δημοτικού λεωφορείου στον κο Πρίφτη 

Ιπποκράτη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, θέση Κολώνες, με ΑΦΜ 

050343441, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο συνολικό ποσό των 1.830,24 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την εργασία και ποσού 1.338,24 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2171 - ημιφορτηγού στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 307,50 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 303,31 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 303,31 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

12. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 μηχανήματος έργων στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 147,60 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 344,40 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 344,40 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 36,90 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 102,21 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 102,21 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

14. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2213 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 147,60 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 227,89 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 227,89 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

15. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5504 φορτηγού στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 

069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 221,40 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 421,73 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 421,73 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7311 φορτηγού στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 

069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 307,50 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 301,08 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 301,08 € σε 

βάρος του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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17. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5678 φορτηγού στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 

069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 98,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 98,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 ελκυστήρα επικαθήμενου στον κο Λουκά 

Η. Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 147,60 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 398,15 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 398,15 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

19. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 123,00 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 652,39 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 123,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 652,39 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7345 δημοτικού λεωφορείου στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 430,50 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 2.230,05 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 430,50 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 2.230,05 € σε 

βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 49,20 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 224,35 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 224,35 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

22. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 101575 μηχανικού σαρώθρου στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 159,90 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 766,35 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 159,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 766,35 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 μηχανικού σαρώθρου στην εταιρεία 

ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.Μ., με έδρα στην Παιανία, Φιλικής Εταιρείας 46, με ΑΦΜ 115308694, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 430,50 € και την προμήθεια των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 3.001,20 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 430,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 3.001,20 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 101575 μηχανικού σαρώθρου στην εταιρεία 

ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.Μ., με έδρα στην Παιανία, Φιλικής Εταιρείας 46, με ΑΦΜ 115308694, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 246,00 € και την προμήθεια των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 927,42,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 927,42 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

25. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3033 επιβατικού οχήματος στον κο Δημητρίου Κ. 

Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 141,45 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 141,45 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

26. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5635 απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου Κ. 

Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 178,35 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  
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Διαθέτει πίστωση ποσού 178,35 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

27. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου Κ. 

Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 49,20 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

28. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6039 απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου Κ. 

Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 98,40 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 98,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

29. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2170 φορτηγού στον κο Νικόλαο Δούνη, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 73,80 € και την προμήθεια των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 36,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 73,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 36,90 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

30. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2213 απορριμματοφόρου στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 110,70 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 24,60 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 110,70 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 24,60 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

31. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5505 φορτηγού στον κο Νικόλαο Δούνη, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 24,60 € και την προμήθεια των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 147,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
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Διαθέτει πίστωση ποσού 24,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 147,60 € του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

32. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3158 δημοτικού λεωφορείου στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 24,60 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 43,05 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 24,60 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 43,05 € σε 

βάρος του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

33. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7311 δημοτικού λεωφορείου στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 24,60 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 30,75 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 24,60 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 30,75 € σε 

βάρος του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

34. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5678 απορριμματοφόρου στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 147,60 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 49,20 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 49,20 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

35. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2171 φορτηγού στον κο Νικόλαο Δούνη, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 61,50 € και την προμήθεια των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 55,35 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 55,35 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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36. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2285 φορτηγού στον κο Νικόλαο Δούνη, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 43,05 € και την προμήθεια των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 49,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 43,05 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 49,20 € σε 

βάρος του ΚΑ 35-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

37. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 απορριμματοφόρου στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 295,20 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 246,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 295,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 246,00 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

38. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρου στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 510,45 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 116,85 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 510,45 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 116,85 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

39. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6144 φορτηγού στον κο Νικόλαο Δούνη, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 49,20 € και την προμήθεια των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 86,10 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 86,10 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

40. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 απορριμματοφόρου στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 565,80 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 123,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  
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Διαθέτει πίστωση ποσού 565,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 123,00 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

41. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 30416 καδοφόρου οχήματος στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 233,70 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 73,80 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 233,70 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 73,80 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

42. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 καδοφόρου οχήματος στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 110,70 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 129,15 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 110,70 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 129,15 € σε 

βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

43. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 101575 μηχανικού σαρώθρου στον κο Νικόλαο 

Δούνη, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 73,80 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 129,15 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 73,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 129,15 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

44. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 μηχανικού εκσκαφέα στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, 

με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.230,00 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 1.784,73 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.230,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

1.784,73 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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45. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66327 μηχανικού εκσκαφέα στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, 

με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.500,60 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 387,45 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.500,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

387,45 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

46. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5635 απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 

125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 184,50 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 246,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

246,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

47. Αναθέτει την επισκευή του ΚΥ 7941 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, 

με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 147,60 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 270,60 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

270,60 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

48. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3158 δημοτικού λεωφορείου στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, 

με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.107,00 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 971,70 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.107,00 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

971,70 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

49. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7307 απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 

125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 184,50 € και την προμήθεια των 
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απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 867,15 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

867,15 € σε βάρος του ΚΑ 20-6672 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

50. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88151 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, 

με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 676,50 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 740,46 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 676,50 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

740,46 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

51. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 μηχανικού σαρώθρου στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, 

με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 984,00 € και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 1.555,95 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 984,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

1.555,95 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

52. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 

125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 11.210,22 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 11.210,22 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

54. 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: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση 
όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 7 m3»  
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Αρ. Απόφ.:35/2012    
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 τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης 

του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 

οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 7 m3» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, 

ποσού 60.000,00 euro, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 73.800,00 €, όπως περιγράφονται στην 

υπ΄αριθμ.52/2011 μελέτη της Υπηρεσίας, 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2286/1995, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.2503/1997,  

− Την Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010) απόφαση Υπουργού Οικονομίας, 

Αντ. & Ναυτιλίας, 

− Τις αποφάσεις του Υπ. Ανάπτυξης Π1/7938/1998 και Π1/7939/1998. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο 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 

πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίνονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του 

Κοινοτικού Συμβουλίου», 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου 

πρέσας, χωρητικότητας συμπιεσμένων απορριμμάτων 7m3 για την αποκομιδή αστικών 

απορριμμάτων. 

 Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από τεχνικοοικονομικής άποψης, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, του ΕΚΠΟΤΑ και του 

Ν.2286/1995. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Την υπ’ αριθμ.52/2011 μελέτη της Υπηρεσίας, 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.12 του Ν.2286/1995, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ,  

− Τις αποφάσεις Π1/7938/1998, Π1/7939/1998 και Π1/3305/2010, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

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 

73.800,00 euro (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για την προμήθεια ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 7m3, όπως περιγράφονται στην υπ’ 

αριθμ.52/2011 μελέτη της Υπηρεσίας. 

 

Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από 

τεχνικοοικονομικής άποψης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  και του 

Ν.2286/1995. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 73.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7131.005 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012. 

Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

«ΑΡΘΡΟ  1ο 

Ισχύουσες  διατάξεις 

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  και  η  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  γίνουν  

σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων), της Υ.Α. 

11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.2286/1995, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Η υπ’ αριθμ. ….. απόφαση του Δημάρχου για την τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας. 

 Η υπ’ αριθμ. …………….. απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. ….. τεχνικής μελέτης και 

καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Συμβατικά  στοιχεία 

Στοιχεία  της  σύμβασης  που  θα  π 

ροσαρτηθούν  σε  αυτή  κατά  σειρά  ισχύος  είναι: 

α) Η  διακήρυξη 
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β) Οι  τεχνικές  προδιαγραφές 

γ) Η  προσφορά  του  μειοδότη 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

Προϋπολογισμός  της  προμήθειας   

Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  60.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 23% και  θα  χρηματοδοτηθεί  από  τακτικό  προϋπολογισμό  του  Δήμου,  ΚΑ:20-

7131.005. 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

Χρόνος  και  τόπος  που  θα  γίνει  ο  διαγωνισμός 

Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  στο  Δημοτικό  κατάστημα, οδός 

………………………………….., από  την αρμόδια  επιτροπή  διενέργειας την  

……………………………ημέρα  ……………………….  και  ώρα  ….. έως ……… του 

έτους 2012. 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

Δεκτοί  στον  διαγωνισμό 

Στον  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί: 

1. Έλληνες  και  αλλοδαποί  προμηθευτές 

2. Νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  και  αλλοδαπά 

3. Συνεταιρισμοί 

4. Ενώσεις  προμηθευτών   

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Δικαιολογητικά  συμμετοχής στον  διαγωνισμό 

Κάθε  προμηθευτής  που  λαμβάνει  μέρος  στον  διαγωνισμό  οφείλει  να  προσκομίσει  

επί  ποινή αποκλεισμού. 

α) Οι Έλληνες προμηθευτές: 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τον οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, λύσης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις 

τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Οι αλλοδαποί προμηθευτές: 

1. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (1) 

και (2) του εδαφίου α. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους περί εγγραφής τους 

στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους. 

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένοι οι αλλοδαποί προμηθευτές, από την οποία και 

εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 

γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Στη περίπτωση εγκατάστασης των προμηθευτών στην αλλοδαπή, και εάν σε κάποια 

χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκες δηλώσεις των 

εμπλεκομένων που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. 

Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Εκτός των ανωτέρω της προσφοράς θα επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά τα οποία 

είναι υποχρεωτικά για όλους τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια, δηλαδή για τον 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, τον κατασκευαστικό οίκο του υπό προμήθεια είδους ή 

τον τυχόν αντιπρόσωπό του, εισαγωγέα ή επίσημο διανομέα του στη χώρα: 

• Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός των 

σημείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν προκειμένου να 

αξιολογηθούν, από τον συμμετέχοντα και τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια. 
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• Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσουν 

σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη στους χώρους που θα υποδείξει ο 

Δήμος, από τον συμμετέχοντα και τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια. 

• Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης των ειδών ετοίμων και σε κατάσταση απρόσκοπτης 

λειτουργίας, από τον συμμετέχοντα και τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια. 

• Δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον τυχόν αντιπρόσωπο του, εισαγωγέα ή 

επίσημο διανομέα του στη χώρα για προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια 

τουλάχιστον. 

• Δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον τυχόν αντιπρόσωπο του, εισαγωγέα ή 

επίσημο διανομέα του στη χώρα για αποδοχή από μέρους του της προμήθειας σε 

περίπτωση που αυτή κατακυρωθεί στον διαγωνιζόμενο που τον εκπροσωπεί. 

• Δήλωση περί του ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νομικών περιορισμών, τόσο για 

τον συμμετέχοντα όσο και για τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια. 

• Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των 

Ο.Τ.Α., τόσο για τον συμμετέχοντα όσο και για τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια. 

• Δήλωση για τη συνέπεια στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο 

και των υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, καθώς και εάν έχει 

υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά 

την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο, τόσο για τον συμμετέχοντα όσο 

και για τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια.  

• Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, τόσο για τον συμμετέχοντα όσο και για 

τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια. 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με 5% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης 

σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

• Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 

προμήθεια είδη, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής. 

Εφ’ όσον για την παραγωγή του προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις 

βιομηχανοποίησης πρέπει τα παραπάνω να δηλώνονται για τις διάφορες φάσεις  και 

επιπλέον πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής των διάφορων φάσεων στην 

διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος. 

Εφ’ όσον οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν  τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή 

ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά στην οποία  θα 

δηλώνει ότι: 
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α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 

της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο 

παράδοσης. 

β)  θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας 

αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 

γ)  θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό 

απαιτηθεί. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων 

fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.   

Όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ που αφορούν 

στο διαγωνισμό και προέρχονται ή αφορούν εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες 

στο εξωτερικό θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα 

επικυρωμένα. 

Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες 

μεταφράσεις στην ελληνική, οι οποίες θα είναι θεωρημένες από επίσημη αρμόδια  

ελληνική αρχή. 

Επιστολές και έγγραφα που δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα 

απορρίπτονται με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών   

Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  ενώπιον  της  αρμόδιας  

επιτροπής…………………………….  του  μηνός  …………………………..  του  έτους   

…………  και  ώρα  από ……….  έως ………  ημέρα  ………………….  . 

Επίσης  δύναται  να  σταλούν  ταχυδρομικά  ή  δι’ άλλου  τρόπου  μέχρι  και  της  

προηγουμένης  του διαγωνισμού  εργάσιμου  ημέρας. Προσφορές  που  κατατέθηκαν  

εκπρόθεσμα  δεν  γίνονται  δεκτές. 

Στο  φάκελο  της  προσφοράς  περιέχονται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και κλειστή οικονομική προσφορά. 

Στον κλειστό φάκελο  της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται: 

α) Η  λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με  κεφαλαία  γράμματα. 

β) Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  που  διενεργεί  την  προμήθεια. 

γ) Ο  αριθμός  της  διακήρυξης. 

δ) Η  ημερομηνία  του  διαγωνισμού. 
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ε) Τα  στοιχεία  του  αποστολέα. 

Εντός του φακέλου και σε ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, θα τοποθετηθούν η 

οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά του υπό προμήθεια είδους, με τις ίδιες 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Ισχύς  προσφορών  2  μήνες. 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

Τιμές  προσφορών  επιβαρύνσεις  μειοδοτών 

Με  την  προσφορά,  η  τιμή  των  υλικών  δίδεται στο σύνολο του προϋπολογισμού.  

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων, ως  και  κάθε  άλλη  

επιβάρυνση, εκτός  από  τον  ΦΠΑ, για  παράδοση  του  υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  

τρόπο  της  διακήρυξης.        

Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  είναι  σε ευρώ (€). 

Προσφορά  σε  άλλο  νόμισμα  ή  με  ρήτρα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη. Εφόσον  

από  την  διακήρυξη  προβλέπονται  τιμές  σε  συνάλλαγμα  για  την  σύγκριση  των  

προσφορών, μετατρέπονται σε  euro (€) με  βάση  την  επίσημη  τιμή  πώλησης  του  

συναλλάγματος  την  ημέρα  διεξαγωγής  της δημοπρασίας. 

Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  χωρίς  αυτό  να  προβλέπεται, 

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη. Προσφορά  που  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  

προσφερόμενη  τιμή  ή  δεν  δίδεται  ενιαία  τιμή  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Αξιολόγηση  προσφορών 

Η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται αφού ανοίξει τις  οικονομικές  προσφορές  

ενώπιον των διαγωνιζομένων, λαμβάνοντας υπ’ όψη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1α  

τα ακόλουθα.  

α)Τη  συμφωνία  της  προσφοράς  προς  τους  όρους  και τις  τεχνικές  προδιαγραφές  

της  διακήρυξης. 

β)Τον  ανταγωνισμό  που  αναπτύχθηκε.   

γ) Την προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε  

προηγούμενους διαγωνισμούς  και  την  τρέχουσα  τιμή  στην  αγορά  για  όμοιο  υλικό.   

δ)Τη συμφωνία των προσκομισθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής προς τα ζητούμενα 

από τη διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ  10ο 

Υπογραφή  σύμβασης 

 Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια  υποχρεούται  εντός  10  

ημερών  από  την  ημερομηνία  της  ανακοίνωσης  κατακύρωσης να  προσέλθει  για  την  

υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης.  

Ο  χρόνος  παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας. 

ΑΡΘΡΟ  11ο 

Σύμβαση 

Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  

συμβαλλόμενα  μέρη. 

Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  των  τευχών  

που  την  συνοδεύουν. Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  

παραπάνω  στοιχεία. 

Η  σύμβαση  υπογράφεται  για  τον  Δήμο  από  τον  Δήμαρχο. Η  σύμβαση  

τροποποιείται, όταν  τούτο  προβλέπεται, από  συμβατικό  όρο  ή  όταν  συμφωνήσουν  

προς  τούτο  και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη, ύστερα  από  γνωμοδότηση  των  

αρμοδίων  οργάνων  αξιολόγησης. 

ΑΡΘΡΟ  12ο 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των όρων  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  10%  της  

συμβατικής  δαπάνης  χωρίς  ΦΠΑ, παρέχεται  με  εγγυητική  επιστολή  πιστωτικών  

ιδρυμάτων  ή  άλλων  νομικών  προσώπων  ΕΟΚ  και  έχουν  το  δικαίωμα  προς  τούτο  

στην  Ελληνική  γλώσσα  ή σε  επίσημη  μετάφραση, καθώς  επίσης  και  με  έντοκα  

γραμμάτια  Δημοσίου. 

ΑΡΘΡΟ  13ο 

Η  παραλαβή  της προμήθειας θα γίνει  από  την επιτροπή  που ορίστηκε προς τούτο με 

την αριθμ…… απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και  θα πραγματοποιηθεί  μέσα  στον  

καθοριζόμενο  χρόνο  από  την  σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ  14ο 

Τρόπος  πληρωμής 

Η  πληρωμή  της  αξίας  της προμήθειας  θα  γίνει: 

Με  εξόφληση  μετά  την  παράδοση  (ΠΔ166/03). Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  

ελέγχονται  από  την  αρμόδια  για  την  προμήθεια  υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ  15ο 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, 

χαρτόσημα, καθώς και κρατήσεις α) 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., οι επιβαλλόμενες κρατήσεις από 
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φόρους, τέλη, δικαιώματα, β) 0,30% υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης  γ) 0,25% υπέρ του Δημοσίου, 

δ) Φόρος Εισοδήματος 4% βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιληφθούν στην 

προσφερόμενη από τον ανάδοχο τιμή. Οι κρατήσεις με τα στοιχεία α, β και γ, υπόκεινται σε 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4%. 

ΑΡΘΡΟ  16ο 

Χρόνος  παράδοσης 

Ο  χρόνος παράδοσης, ορίζεται  σε  20 ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. Για  κάθε  ημέρα  υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα  

ως ΕΚΠΟΤΑ. Αν δεν ολοκληρωθεί η παράδοση εντός του παραπάνω χρόνου, έπειτα  

από  10  ημέρες,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ  17ο 

Διαφορές  διακήρυξης - νόμων 

Όταν  η  διακήρυξη  έχει  ασάφεια  υπερισχύει  ο  ΕΚΠΟΤΑ. 

Όταν  η  διακήρυξη  δεν  αναφέρεται  σε  συγκεκριμένο  άρθρο της ισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ  

και  όταν αυτός  δεν  αναφέρεται, ο  Ν.2286/95. 

ΑΡΘΡΟ  18ο 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση Δημάρχου ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος για γνώση των ενδιαφερόμενων, περίληψη δε αυτής θα δημοσιευθεί σε 

μία (1)  ημερήσια τοπική και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα». 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση πρακτικού διενέργειας 
διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για τη «μεταφορά μαθητών 
πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:36/2012    

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 1ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης πρακτικού διενέργειας διαπραγμάτευσης για 

την επιλογή αναδόχου για τη: μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

          Με την υπ’ αριθμ. 21/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση, μέσω διαπραγμάτευσης, της μεταφοράς μαθητών 
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής για το 

σχολικό έτος 2011 – 2012, κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 27/2007 εγκυκλίου του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του άρθρου 25 του Π.Δ.60/2007. 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ:4433/21.02.2012 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, η 

οποία δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΛ1-Τ35, κλήθηκαν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το αριθμ. πρωτ: 

4955/24.02.2012 πρακτικό διενέργειας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 Φεβρουαρίου  2012, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:30 συνήλθε παρουσία της Οικονομικής Επιτροπής η Επιτροπή 

Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.102/2011 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατόπιν της 

υπ’ αρ. 21/2012 απόφασης Δ.Σ και βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ 60/2007,  για την 

επιλογή αναδόχου για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

234.615,65 ευρώ (με ΦΠΑ 13%). 

Πρόσκληση διαπραγμάτευσης δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ,  

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

καθώς και ενημερώθηκαν με FAX και με απευθείας επικοινωνία με τους 

ενδιαφερόμενους που είχαν παραλάβει τεύχη δημοπράτησης του αρχικού διαγωνισμού  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι: 

1. Βούζα Αικατερίνη ΠΕ3/Α, ως αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του τακτικού μέλους 

Κυριαζή Ιωάννη  

2. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων, 

3. Παπαθανάση Μαρία – Ζωή ΠΕ7/Γ.  

Μετά τη συμπλήρωση της ώρας που ορίζεται στην πρόσκληση (ώρα 12:30), η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι ουδείς ενδιαφερόμενος προσήλθε για κατάθεση προσφοράς». 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ.60/2007 και την αριθμ. 27/2007 εγκυκλίου του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
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− Την υπ’ αριθμ.21/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:4433/21.02.2012 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση 

− Το αριθμ. πρωτ: 4955/24.02.2012 πρακτικό διενέργειας διαπραγμάτευσης 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει το αριθμ. πρωτ:4955/24.02.2012 πρακτικό διενέργειας διαπραγμάτευσης για 

την επιλογή αναδόχου για τη «μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής». 
 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 
 

 

Απόστολος Παμφίλης 
Αντιπρόεδρος – Προεδρεύων της 

Συνεδρίασης 
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Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Σαλίβερος Γεώργιος 
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