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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 23 Μαΐου 2012  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 23 Μαΐου 2012 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 13:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 16-05-2012 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς Δημήτριος, Παμφίλης 

Απόστολος 

Απόντα μέλη : 1 

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του 
δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού της παραλίας ΧΑΡΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι αμοιβής 
Αρ. Απόφ.: 49/2012    

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

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

ημερήσιας διάταξης περί «κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 

παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού της παραλίας ΧΑΡΑΚΑ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι αμοιβής», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

− Το Π.Δ.270/1981 περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 

κοινοτήτων». 
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− Το άρθρο 13 του Ν.2971/2001 «αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 

− Την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 «απ’ ευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού», των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών. 

− Την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10.4.2012 «συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

1038460/2439/Β0010/15.4.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & 

Οικονομικών και Εσωτερικών». 

− Την υπ’ αριθμ.106/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα: 

«μεταβίβαση από το Δήμο Λαυρεωτικής του δικαιώματος απλής χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, της παραλίας ΧΑΡΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ σε 

τρίτους, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2971/2001 και την Κ.Υ.Α. 

υπ’ αριθμ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.106/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 

διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας της 

παραλίας ΧΑΡΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ για τη τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου, 

ομπρελών και καθισμάτων και παραπέμφθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή 

προκειμένου αυτή να καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας. 

Με την υπ’ αριθμό 1038460/2439/15-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, 

παραχωρείται στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού το δικαίωμα της απλής χρήσης κοινοχρήστων 

χώρων αιγιαλού και παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 

λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, 

καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ), με την 

προϋπόθεση να μην αναιρείται, ούτε κατ’ ελάχιστο, ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των 

συγκεκριμένων χώρων. 

Ειδικότερα δε, απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής 

και οποιαδήποτε παρέμβαση με σκοπό την αλλοίωση του χαρακτήρα του αιγιαλού και 

παραλίας. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάση ή στάθμευση 

τροχόσπιτων ή αυτοκινήτων μέσα στον κοινόχρηστο χώρο. 

Για τον λόγο αυτό έχει συνταχθεί τοπογραφικό σκαρίφημα από την τεχνική υπηρεσία του 

Δήμου στο οποίο προσδιορίζεται επακριβώς το τμήμα 500 τ.μ. χώρου αιγιαλού και 
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παραλίας, για το οποίο καλούμαστε να συντάξουμε τους όρους της σχετικής διακήρυξης 

της δημοπρασίας. 

Η καντίνα που θα τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο χώρο, πρέπει να πληροί όλες τις 

νόμιμες προδιαγραφές, να μην συνδέεται στέρεα με το έδαφος και να έχει δυνατότητα 

μετακίνησης σε κάθε χρονική στιγμή. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

- Τις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

- Το Π.Δ.270/1981. 

- Το άρθρο 13 του Ν.2971/2001. 

- Την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.4.2009, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

1052758/1451/Β0010/10.4.2012 και ισχύει. 

- Την υπ’ αριθμ.106/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Τη διενέργεια  ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, ενώπιον της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, για την παραχώρηση του δικαιώματος 

απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στον «ΧΑΡΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» προς τρίτους, με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση τροχήλατου 

αναψυκτηρίου και ομπρελών – καθισμάτων, με τους κάτωθι όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Το προς παραχώρηση χρήσεως τμήμα κοινοχρήστου αιγιαλού, όπως περιγράφεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την 

τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου και ομπρελοκαθισμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και 

πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 

προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας 

αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 

μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.  

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αύτη 

μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων 
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είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της 

προβλεπόμενης από το νόμο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός 

χρήστης.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το 

προς τούτο πληρεξούσιο έγγραφο, (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από Δημόσια 

υπηρεσία), αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

συντάσσονται σε απλό χαρτί. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και από 

τον τελευταίο πλειοδότη. Για το πρακτικό της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική 

Επιτροπή (παρ.1ε, άρθρο 72, Ν.3852/2010). 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί μετά από μια 

εβδομάδα στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω θεώρησης ως 

ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας. 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης καθώς επίσης και όταν 

μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη 

και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου 

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους. Η επανάληψη της δημοπρασίας 

ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Με τις παρούσες συνθήκες η χρονική διάρκεια της μίσθωσης (παραχώρησης) της 

παραλίας αρχίζει από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 

31/12/2012,  εφόσον τηρηθούν από τον εκάστοτε πλειοδότη απολύτως όλοι οι όροι της 

προκήρυξης. 

Η διάρκεια της σύμβασης μισθώσεως δύναται να παραταθεί αυτoδικαίως και πέραν της 

31.12.2012 και μέχρι την 31.12.2015, εφόσον υπάρξει παράταση της απ’ ευθείας 

παραχώρησης, με αντάλλαγμα, δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας στους 

Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με νέα σχετική Υπουργική Απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Ο χώρος που δημοπρατείται είναι επιφανείας έως 500 τμ, στο δυτικό μέρος της 

παραλίας, όπως αποτυπώνεται στο με ημερομηνία 21.05.2012 τοπογραφικό σχέδιο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 

2791/2001 και η τιμή της πρώτης προσφοράς που καθορίζει το συνολικό μίσθωμα για 

όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (δηλαδή μέχρι την 31/12/2012) ανέρχεται στο ποσόν των 

10.000,00 ευρώ.  

Ο χρήστης εκτός από το μίσθωμα θα πληρώσει τα τέλη χαρτοσήμου, εισφορές ΟΓΑ 

κ.λ.π. σχετικά με το μίσθωμα.  

Το ποσό του μισθώματος για το τρέχον έτος 2012 θα καταβληθεί από τον πλειοδότη ως 

ακολούθως: Το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μισθώματος κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) έως τις 30.09.2012. 

Σε περίπτωση που η σύμβαση παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, τότε 

το συνολικό ετήσιο ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί για τα επόμενα έτη κατά την 

31.05.2013, 31.05.2014 και 31.05.2015.  

Στο ελάχιστο όριο προσφοράς έχει συμπεριληφθεί ποσοστό 20%, το οποίο θα 

συμπεριλαμβάνεται επί του τελικού μισθώματος, προκειμένου να καταβληθεί στην 

Κτηματική Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που είναι δημότες 

του Δήμου Λαυρεωτικής ή εταιρείες που εδρεύουν στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

Αν κάποιος καταθέτει προσφορά για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο 

στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει το κατά τα 

ανωτέρω νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. 
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Όλα τα αιρετά μέλη του Δήμου Λαυρεωτικής, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των 

Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους 

μέχρι Α βαθμού, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή κατά 

την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, 

2. Σχετικό, νομίμως υπογεγραμμένο, παραστατικό εκπροσώπησης, αν πρόκειται για 

εταιρεία ή κοινοπραξία, καθώς και αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό 

τροποποιήσεων της εταιρείας από το Πρωτοδικείο Αθηνών. 

3. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη 

ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για ένα (1) έτος της 

μίσθωσης, ήτοι 1.000,00 ευρώ, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί 

στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην 

Υπηρεσία μέχρι την κατακύρωση της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την 

υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του 

επιτευχθησομένου ετήσιου μισθώματος. Η εγγυητική επιστολή θα εγγυάται την τήρηση 

όλων των όρων της σύμβασης και θα επιστραφεί στον πλειοδότη μετά τη λήξη της 

σύμβασης και την αποχώρησή του από το χώρο και εφόσον έχει  εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του, διαφορετικά θα καταπίπτει για την κάλυψη αντίστοιχης αξίας οφειλών 

του οποτεδήποτε αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. 

4. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του 

συμμετέχοντος της συζύγου και των τέκνων του, όπως προκύπτουν από το 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση συμμετοχής 

εταιρείας το ίδιο ισχύει για την εταιρεία και τους εταίρους αυτής. 

5. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του εγγυητή. 

6. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία της ΔΕΥΑΤΗΛ περί μη οφειλής του 

συμμετέχοντος, της συζύγου και των τέκνων του, καθώς και του εγγυητή του. Σε 

περίπτωση συμμετοχής εταιρείας το ίδιο ισχύει για την εταιρεία και τους εταίρους αυτής. 

7. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντα και του 

εγγυητή του σε ισχύ (φορολογική ενημερότητα). 

8. Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του συμμετέχοντος και του 

εγγυητή του από το ΙΚΑ, καθώς και από τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος 

(ο συμμετέχων και ο εγγυητής του) σε ισχύ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης άλλου 
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ασφαλιστικού φορέα, αυτό βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Σε 

περίπτωση συμμετοχής εταιρείας το ίδιο ισχύει για την εταιρεία και τους εταίρους αυτής. 

9. Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού 

εντύπου Ε9 του συμμετέχοντος. 

10. Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού 

εντύπου Ε9 του εγγυητή (ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων), εφόσον ο 

συμμετέχων δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο.  

11. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

συμμετέχοντος, σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση 

συμμετοχής εταιρείας, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση της εταιρείας και αντίγραφα ποινικών μητρώων των εταίρων 

αυτής, σε ισχύ. 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έλαβε γνώση των όρων 

της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

13. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών 

της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., καθώς και 

διαβατήριο. 

14. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, 

σκαρίφημα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση του τροχήλατου αναψυκτηρίου 

και των ομπρελοκαθισμάτων, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από τα οριζόμενα στην 

ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

1052758/1451/Β0010/10.04.2012 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.2971/2001. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, όποιοι (ΠΛΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ) έχουν 

κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Λαυρεωτικής ή των πρώην 

Δήμων Λαυρεωτικής και Κερατέας και της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κατά 

την τελευταία 5ετία ή έχουν καταθέσει οποιαδήποτε προσφυγή ή ευρίσκονται σε 

οποιαδήποτε δικαστική διένεξη με το Δήμο Λαυρεωτικής ή τους πρώην Δήμους 

Λαυρεωτικής και Κερατέας και την πρώην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Οι προσφορές των πρακτικών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η 

υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τους πρώτους στους ακολούθους 

και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό 
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άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο, προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή πριν από 

την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται 

ότι μετέχει για λογαριασμό δικό του. 

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της παρούσας διακήρυξης προβλεπόμενους 

όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.    

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια κατά το νόμο όργανα. 

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να 

είναι κατώτερη των 500,00 ευρώ της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ 

αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά 

με την κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί 

με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, 

διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική 

παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και ενέχεται για τη μικρότερη 

διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Μετά το 

πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί την καθαριότητα τόσο του χώρου που έχει 

μισθώσει, όσο και ολόκληρης της παραλίας.  

Για το λόγο αυτό υποχρεούται με τη δική του ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει τέσσερις 

(4) καλαίσθητους κάδους συλλογής απορριμμάτων, καθώς και πήλινα σταχτοδοχεία με 

άμμο ανά ομπρέλα. 

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου 

χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου 

και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την 

ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων. 
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Οι αντηλιακές ομπρέλες μαζί με τις αντίστοιχες ξαπλώστρες (σε κάθε ομπρέλα 

αντιστοιχούν δύο μόνο ξαπλώστρες), θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου. 

Για τους χρήστες του αιγιαλού ισχύει το πλαφόν της ανώτατης τιμής των 5,00 ευρώ όσον 

αφορά την τιμή ενοικίασης του σετ ομπρέλας και δύο καθισμάτων. 

Οι ξαπλώστρες που θα τοποθετηθούν στην παραλία, θα μαζεύονται με την δύση του 

ηλίου από τον χρήστη – μισθωτή αυτής και θα τοποθετούνται ομοιόμορφα σε μικρό χώρο 

ειδικά διαμορφωμένο, όσο το δυνατόν πιο μακριά από την θάλασσα. 

Το ωράριο λειτουργίας του αναψυκτηρίου θα είναι από τις 8:00 το πρωί έως τις 9:00 το 

βράδυ. 

Απαγορεύεται η κατασκευή εγκαταστάσεων που θα αλλοιώνουν αισθητικά το 

περιβάλλον, τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού και 

παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. 

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος με την ρίψη μπετόν, η τοποθέτηση 

μονίμων και σταθερών με το έδαφος εγκαταστάσεων, καθώς και η τοποθέτηση σκηνών 

και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων, κ.λπ. Η τοποθέτηση σχετικών 

ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρήστων χώρων. 

Ο χρήστης υποχρεούται σε ανάρτηση ξύλινης καλαίσθητης ενημερωτικής πινακίδας, 

εκτός των κοινοχρήστων χώρων, όπου θα αναγράφεται η τιμή ενοικίασης των ομπρελών 

– καθισμάτων, το όνομα του υπεύθυνου μισθωτή, καθώς και το τηλέφωνο της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του Δήμου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ (εκτός του 

χώρου του τροχήλατου αναψυκτηρίου), καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από 

τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα. 

Τα υλικά των ομπρελοκαθισμάτων θα είναι εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Οι 

ομπρέλες θα απομακρύνονται από την παραλία μετά το πέρας της θερινής περιόδου. 

Η εκμίσθωση του χώρου αυτού δεν αποτελεί και άδεια έναρξης επαγγέλματος αλλά και 

ούτε και άδεια λειτουργίας αναψυκτηρίου. 

Κάθε ευθύνη που προέρχεται από την εκμετάλλευση της  παραλίας (ποινική, 

αγορανομική κ.α.) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον χρήστη - μισθωτή αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρημένου χώρου, τις υπέρ 

αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να 

διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 
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Ο χρήστης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια της παραχώρησης, να παραδώσει το 

χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε 

φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει μετά 

τη λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης,  την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη 

κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 
Απαγορεύεται ο συμμετέχων να έχει συμμετάσχει σε άλλο πλειοδοτικό διαγωνισμό του 

ιδίου αντικειμένου, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως συμμετέχων σε εταιρεία 

οποιασδήποτε μορφής (κεφαλαιουχική, προσωπική, κ.λ.π.) από τον οποίο να έχει 

αναδειχθεί χρήστης – παραχωρησιούχος στην ίδια ή σε οποιαδήποτε άλλη παραλία του 

Δήμου Λαυρεωτικής. Το ίδιο ισχύει και για όμορους στον αιγιαλό ιδιοκτήτες 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λοιπών μέσων αναψυχής που κάνουν τη χρήση του 

ιδίου αντικειμένου. 

Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν τα ανωτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των 

κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε με ή 

χωρίς αντάλλαγμα. 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

Ο χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από τους νόμους που διέπουν τις επαγγελματικές 

μισθώσεις, αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση της χρήσεως του αιγιαλού, η οποία 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2971/2001 και τις συναφείς Κοινές Υπουργικές 

αποφάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

Ο χρήστης υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα της παρούσας 

διακήρυξης, καθώς και από τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β) Απευθείας 

παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 

όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10.04.2012 (ΦΕΚ 

1411/Β/30.04.2012). 

Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τους ΟΤΑ συνεπάγεται αυτοδίκαια και την 

ανάκληση όλων των παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 17Ο 

Ο χρήστης οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του Δήμου για την εξακρίβωση της τήρησης των 

όρων παραχώρησης της χρήσεως του αιγιαλού και παραλίας. 

Η μη έγκαιρη καταβολή των μισθωμάτων από το μισθωτή και τον εγγυητή, κατά τον 

τρόπο που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας, θα επιφέρει την αυτοδίκαιη 

έκπτωση του μισθωτή από το μίσθιο. 

ΑΡΘΡΟ 18Ο 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση 

του μισθώματος ή και στην πρόωρη λήξη της χρήσης,  εφόσον δεν υφίσταται υπαιτιότητά 

του. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του κ. Δημάρχου τουλάχιστον 

δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τη τοιχοκόλληση αντιγράφου 

αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα πλέον δημόσια μέρη του Δήμου, 

συντάσσοντας αποδεικτικό με δύο μάρτυρες. 

Τον πλειοδότη –χρήστη βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο Δήμου 

………………………………..κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα 

από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση έως και τις 

…….». 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων. 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του 
δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού της παραλίας 2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ – ΒΕΝΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, 
έναντι αμοιβής 
Αρ. Απόφ.: 50/2012    

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης περί «κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 

παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού της παραλίας 2ο 

ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ – ΒΕΝΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής 

σχέσης, έναντι αμοιβής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

− Το Π.Δ.270/1981 περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 

κοινοτήτων». 

− Το άρθρο 13 του Ν.2971/2001 «αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 

− Την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 «απ’ ευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού», των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών. 

− Την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10.4.2012 «συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

1038460/2439/Β0010/15.4.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & 

Οικονομικών και Εσωτερικών». 

− Την υπ’ αριθμ.92/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα: 

«μεταβίβαση από το Δήμο Λαυρεωτικής του δικαιώματος απλής χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, της παραλίας «2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ 

ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ – ΒΕΝΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», σε τρίτους, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με το 

άρθρο 13 του Ν.2971/2001 και την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.92/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 

διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας της 

παραλίας «2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ- ΒΕΝΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» για τη τοποθέτηση 

τροχήλατου αναψυκτηρίου, ομπρελών και καθισμάτων και παραπέμφθηκε το θέμα στην 

Οικονομική Επιτροπή προκειμένου αυτή να καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας. 

Με την υπ’ αριθμό 1038460/2439/15-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, 

παραχωρείται στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού το δικαίωμα της απλής χρήσης κοινοχρήστων 

χώρων αιγιαλού και παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 

λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, 

καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ), με την 

προϋπόθεση να μην αναιρείται, ούτε κατ’ ελάχιστο, ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των 

συγκεκριμένων χώρων. 
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Ειδικότερα δε, απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής 

και οποιαδήποτε παρέμβαση με σκοπό την αλλοίωση του χαρακτήρα του αιγιαλού και 

παραλίας. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάση ή στάθμευση 

τροχόσπιτων ή αυτοκινήτων μέσα στον κοινόχρηστο χώρο. 

Για τον λόγο αυτό έχει συνταχθεί τοπογραφικό σκαρίφημα από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Λαυρεωτικής, στο οποίο προσδιορίζεται επακριβώς το τμήμα 500 τ.μ. χώρου 

αιγιαλού και παραλίας, για το οποίο καλούμαστε να συντάξουμε τους όρους της σχετικής 

διακήρυξης της δημοπρασίας. 

Η καντίνα που θα τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο χώρο, πρέπει να πληροί όλες τις 

νόμιμες προδιαγραφές, να μην συνδέεται στέρεα με το έδαφος και να έχει δυνατότητα 

μετακίνησης σε κάθε χρονική στιγμή. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

- Το Π.Δ.270/1981. 

- Το άρθρο 13 του Ν.2971/2001. 

- Την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.4.2009, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

1052758/1451/Β0010/10.4.2012 και ισχύει. 

- Την υπ’ αριθμ.92/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Τη διενέργεια  ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, ενώπιον της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, για την παραχώρηση του δικαιώματος 

απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην παραλία «2Ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ – ΒΕΝΙΟ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ» προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για 

την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου και ομπρελών – καθισμάτων, με τους κάτωθι 

όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Το προς παραχώρηση χρήσεως τμήμα κοινοχρήστου αιγιαλού, όπως περιγράφεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την 

τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου και ομπρελοκαθισμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
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Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και 

πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 

προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας 

αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 

μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.  

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αύτη 

μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων 

είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της 

προβλεπόμενης από το νόμο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός 

χρήστης.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το 

προς τούτο πληρεξούσιο έγγραφο, (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από Δημόσια 

υπηρεσία), αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

συντάσσονται σε απλό χαρτί. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και από 

τον τελευταίο πλειοδότη. Για το πρακτικό της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική 

Επιτροπή (παρ.1ε, άρθρο 72, Ν.3852/2010). 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί μετά από μια 

εβδομάδα στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω θεώρησης ως 

ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας. 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης καθώς επίσης και όταν 

μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 
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δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη 

και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου 

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους. Η επανάληψη της δημοπρασίας 

ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Με τις παρούσες συνθήκες η χρονική διάρκεια της μίσθωσης (παραχώρησης) της 

παραλίας αρχίζει από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 

31/12/2012,  εφόσον τηρηθούν από τον εκάστοτε πλειοδότη απολύτως όλοι οι όροι της 

προκήρυξης. 

Η διάρκεια της σύμβασης μισθώσεως δύναται να παραταθεί αυτoδικαίως και πέραν της 

31.12.2012 και μέχρι την 31.12.2015, εφόσον υπάρξει παράταση της απ’ ευθείας 

παραχώρησης, με αντάλλαγμα, δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας στους 

Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με νέα σχετική Υπουργική Απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Ο χώρος που δημοπρατείται είναι επιφανείας έως 500 τμ, στο δυτικό μέρος της 

παραλίας, όπως αποτυπώνεται στο με ημερομηνία 21.05.2012 τοπογραφικό σχέδιο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 

2791/2001 και η τιμή της πρώτης προσφοράς που καθορίζει το συνολικό μίσθωμα για 

όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (δηλαδή μέχρι την 31/12/2012) ανέρχεται στο ποσόν των 

10.000,00 ευρώ.  

Ο χρήστης εκτός από το μίσθωμα θα πληρώσει τα τέλη χαρτοσήμου, εισφορές ΟΓΑ 

κ.λ.π. σχετικά με το μίσθωμα.  

Το ποσό του μισθώματος για το τρέχον έτος 2012 θα καταβληθεί από τον πλειοδότη ως 

ακολούθως: Το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μισθώματος κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) έως τις 30.09.2012. 

Σε περίπτωση που η σύμβαση παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, τότε 

το συνολικό ετήσιο ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί για τα επόμενα έτη κατά την 

31.05.2013, 31.05.2014 και 31.05.2015.  
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Στο ελάχιστο όριο προσφοράς έχει συμπεριληφθεί ποσοστό 20%, το οποίο θα 

συμπεριλαμβάνεται επί του τελικού μισθώματος, προκειμένου να καταβληθεί στην 

Κτηματική Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που είναι δημότες 

του Δήμου Λαυρεωτικής ή εταιρείες που εδρεύουν στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

Αν κάποιος καταθέτει προσφορά για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο 

στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει το κατά τα 

ανωτέρω νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. 

Όλα τα αιρετά μέλη του Δήμου Λαυρεωτικής, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των 

Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους 

μέχρι Α βαθμού, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή κατά 

την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

15. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, 

16. Σχετικό, νομίμως υπογεγραμμένο, παραστατικό εκπροσώπησης, αν πρόκειται για 

εταιρεία ή κοινοπραξία, καθώς και αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό 

τροποποιήσεων της εταιρείας από το Πρωτοδικείο Αθηνών. 

17. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη 

ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για ένα (1) έτος της 

μίσθωσης, ήτοι 1.000,00 ευρώ, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί 

στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην 

Υπηρεσία μέχρι την κατακύρωση της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την 

υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του 

επιτευχθησομένου ετήσιου μισθώματος. Η εγγυητική επιστολή θα εγγυάται την τήρηση 

όλων των όρων της σύμβασης και θα επιστραφεί στον πλειοδότη μετά τη λήξη της 

σύμβασης και την αποχώρησή του από το χώρο και εφόσον έχει  εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του, διαφορετικά θα καταπίπτει για την κάλυψη αντίστοιχης αξίας οφειλών 

του οποτεδήποτε αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. 

18. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του 

συμμετέχοντος της συζύγου και των τέκνων του, όπως προκύπτουν από το 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση συμμετοχής 

εταιρείας το ίδιο ισχύει για την εταιρεία και τους εταίρους αυτής. 
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19. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του εγγυητή. 

20. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία της ΔΕΥΑΤΗΛ περί μη οφειλής του 

συμμετέχοντος, της συζύγου και των τέκνων του, καθώς και του εγγυητή του. Σε 

περίπτωση συμμετοχής εταιρείας το ίδιο ισχύει για την εταιρεία και τους εταίρους αυτής. 

21. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντα και του 

εγγυητή του σε ισχύ (φορολογική ενημερότητα). 

22. Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του συμμετέχοντος και του 

εγγυητή του από το ΙΚΑ, καθώς και από τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος 

(ο συμμετέχων και ο εγγυητής του) σε ισχύ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης άλλου 

ασφαλιστικού φορέα, αυτό βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Σε 

περίπτωση συμμετοχής εταιρείας το ίδιο ισχύει για την εταιρεία και τους εταίρους αυτής. 

23. Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού 

εντύπου Ε9 του συμμετέχοντος. 

24. Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού 

εντύπου Ε9 του εγγυητή (ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων), εφόσον ο 

συμμετέχων δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο.  

25. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

συμμετέχοντος, σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση 

συμμετοχής εταιρείας, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση της εταιρείας και αντίγραφα ποινικών μητρώων των εταίρων 

αυτής, σε ισχύ. 

26. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έλαβε γνώση των όρων 

της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

27. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών 

της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., καθώς και 

διαβατήριο. 

28. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, 

σκαρίφημα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση του τροχήλατου αναψυκτηρίου 

και των ομπρελοκαθισμάτων, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από τα οριζόμενα στην 

ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

1052758/1451/Β0010/10.04.2012 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.2971/2001. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, όποιοι (ΠΛΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ) έχουν 

κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Λαυρεωτικής ή των πρώην 
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Δήμων Λαυρεωτικής και Κερατέας και της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κατά 

την τελευταία 5ετία ή έχουν καταθέσει οποιαδήποτε προσφυγή ή ευρίσκονται σε 

οποιαδήποτε δικαστική διένεξη με το Δήμο Λαυρεωτικής ή τους πρώην Δήμους 

Λαυρεωτικής και Κερατέας και την πρώην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Οι προσφορές των πρακτικών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η 

υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τους πρώτους στους ακολούθους 

και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό 

άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο, προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή πριν από 

την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται 

ότι μετέχει για λογαριασμό δικό του. 

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της παρούσας διακήρυξης προβλεπόμενους 

όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.    

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια κατά το νόμο όργανα. 

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να 

είναι κατώτερη των 500,00 ευρώ της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ 

αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά 

με την κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί 

με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, 

διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική 

παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και ενέχεται για τη μικρότερη 

διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Μετά το 

πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί την καθαριότητα τόσο του χώρου που έχει 

μισθώσει, όσο και ολόκληρης της παραλίας.  
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Για το λόγο αυτό υποχρεούται με τη δική του ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει τέσσερις 

(4) καλαίσθητους κάδους συλλογής απορριμμάτων, καθώς και πήλινα σταχτοδοχεία με 

άμμο ανά ομπρέλα. 

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου 

χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου 

και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την 

ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων. 

Οι αντηλιακές ομπρέλες μαζί με τις αντίστοιχες ξαπλώστρες (σε κάθε ομπρέλα 

αντιστοιχούν δύο μόνο ξαπλώστρες), θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου. 

Για τους χρήστες του αιγιαλού ισχύει το πλαφόν της ανώτατης τιμής των 5,00 ευρώ όσον 

αφορά την τιμή ενοικίασης του σετ ομπρέλας και δύο καθισμάτων. 

Οι ξαπλώστρες που θα τοποθετηθούν στην παραλία, θα μαζεύονται με την δύση του 

ηλίου από τον χρήστη – μισθωτή αυτής και θα τοποθετούνται ομοιόμορφα σε μικρό χώρο 

ειδικά διαμορφωμένο, όσο το δυνατόν πιο μακριά από την θάλασσα. 

Το ωράριο λειτουργίας του αναψυκτηρίου θα είναι από τις 8:00 το πρωί έως τις 9:00 το 

βράδυ. 

Απαγορεύεται η κατασκευή εγκαταστάσεων που θα αλλοιώνουν αισθητικά το 

περιβάλλον, τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού και 

παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. 

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος με την ρίψη μπετόν, η τοποθέτηση 

μονίμων και σταθερών με το έδαφος εγκαταστάσεων, καθώς και η τοποθέτηση σκηνών 

και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων, κ.λπ. Η τοποθέτηση σχετικών 

ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρήστων χώρων. 

Ο χρήστης υποχρεούται σε ανάρτηση ξύλινης καλαίσθητης ενημερωτικής πινακίδας, 

εκτός των κοινοχρήστων χώρων, όπου θα αναγράφεται η τιμή ενοικίασης των ομπρελών 

– καθισμάτων, το όνομα του υπεύθυνου μισθωτή, καθώς και το τηλέφωνο της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του Δήμου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ (εκτός του 

χώρου του τροχήλατου αναψυκτηρίου), καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από 

τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα. 

Τα υλικά των ομπρελοκαθισμάτων θα είναι εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Οι 

ομπρέλες θα απομακρύνονται από την παραλία μετά το πέρας της θερινής περιόδου. 

Η εκμίσθωση του χώρου αυτού δεν αποτελεί και άδεια έναρξης επαγγέλματος αλλά και 

ούτε και άδεια λειτουργίας αναψυκτηρίου. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 20 από 59 

Κάθε ευθύνη που προέρχεται από την εκμετάλλευση της  παραλίας (ποινική, 

αγορανομική κ.α.) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον χρήστη - μισθωτή αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρημένου χώρου, τις υπέρ 

αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να 

διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Ο χρήστης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια της παραχώρησης, να παραδώσει το 

χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε 

φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει μετά 

τη λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης,  την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη 

κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 
Απαγορεύεται ο συμμετέχων να έχει συμμετάσχει σε άλλο πλειοδοτικό διαγωνισμό του 

ιδίου αντικειμένου, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως συμμετέχων σε εταιρεία 

οποιασδήποτε μορφής (κεφαλαιουχική, προσωπική, κ.λ.π.) από τον οποίο να έχει 

αναδειχθεί χρήστης – παραχωρησιούχος στην ίδια ή σε οποιαδήποτε άλλη παραλία του 

Δήμου Λαυρεωτικής. Το ίδιο ισχύει και για όμορους στον αιγιαλό ιδιοκτήτες 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λοιπών μέσων αναψυχής που κάνουν τη χρήση του 

ιδίου αντικειμένου. 

Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν τα ανωτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των 

κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε με ή 

χωρίς αντάλλαγμα. 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

Ο χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από τους νόμους που διέπουν τις επαγγελματικές 

μισθώσεις, αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση της χρήσεως του αιγιαλού, η οποία 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2971/2001 και τις συναφείς Κοινές Υπουργικές 

αποφάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

Ο χρήστης υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα της παρούσας 

διακήρυξης, καθώς και από τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (ΦΕΚ 792/29.04.2009 τεύχος Β’) Απευθείας 
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παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 

όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10.04.2012 (ΦΕΚ 

1411/Β/30.04.2012). 

Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τους ΟΤΑ συνεπάγεται αυτοδίκαια και την 

ανάκληση όλων των παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 17Ο 

Ο χρήστης οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του Δήμου για την εξακρίβωση της τήρησης των 

όρων παραχώρησης της χρήσεως του αιγιαλού και παραλίας. 

Η μη έγκαιρη καταβολή των μισθωμάτων από το μισθωτή και τον εγγυητή, κατά τον 

τρόπο που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας, θα επιφέρει την αυτοδίκαιη 

έκπτωση του μισθωτή από το μίσθιο. 

ΑΡΘΡΟ 18Ο 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση 

του μισθώματος ή και στην πρόωρη λήξη της χρήσης,  εφόσον δεν υφίσταται υπαιτιότητά 

του. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του κ. Δημάρχου τουλάχιστον 

δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τη τοιχοκόλληση αντιγράφου 

αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα πλέον δημόσια μέρη του Δήμου, 

συντάσσοντας αποδεικτικό με δύο μάρτυρες. 

Τον πλειοδότη –χρήστη βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο Δήμου 

………………………………..κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα 

από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση έως και τις 

…….». 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την εργασία: «λειτουργία και συντήρηση 
αντλιοστασίων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών του δικτύου ύδρευσης στο 
δημοτικό διαμέρισμα Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 51/2012    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

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

«έγκρισης μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού που αφορά την εργασία: «λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων 

ύδρευσης και έλεγχος διαρροών του δικτύου ύδρευσης στο δημοτικό διαμέρισμα 

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

− Την υπ΄αριθμ.20/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 31.746,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%), ήτοι 39.047,58 €. 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 περί «εκτέλεσης έργων και προμηθειών των ΟΤΑ». 

− Τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α), ως προς τα 

επιτρεπτά χρηματικά όρια. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού. 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2012. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί σε σύναψη σύμβασης για την παρακολούθηση της 

λειτουργίας των δεκαέξι (16) αντλιοστασίων που βρίσκονται στην περιοχή της Κερατέας 

για συνολική διάρκεια έξι (6) μηνών. 

Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι: 

1. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων παροχής νερού του συστήματος ύδρευσης 

περιοχής Κερατέας.  

2. Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού και οι εργασίες των 

επισκευών συνήθων βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση και μπορεί να 

εκτελεστούν επί τόπου με απλά μέσα των αντλιοστασίων παροχής νερού της ευρύτερης 

περιοχής Κερατέας. 

3. Η γενικότερη συντήρηση των εγκαταστάσεων και καθαρισμός των μονάδων ώστε 

να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία. 

4. Η διατήρηση των εγκαταστάσεων ανοικτών για τουλάχιστον οχτώ (8) ώρες 

ημερησίως καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

5. Τον έλεγχο πιέσεων στους καταθλιπτικούς αγωγούς ώστε να προσδιορίζεται 

τυχόν διαρροές στο σύστημα. 

6. Προγραμματισμός παραγγελιών ανταλλακτικών ώστε να μπορεί να είναι δυνατή ή 
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άρση βλαβών που εμφανίζονται περιοδικά στα υποσυστήματα. 

 Η ανάθεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, 

με σφραγισμένες προσφορές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, του ΠΔ 28/80, του άρθρου 83 του Ν.2362/95 και της υπ’ 

αριθμ. 35130/739/09.08.2010 απόφασης Υπουργού Οικονομικών. 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− Την υπ’ αριθμ.20/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

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

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3731/2008, 

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.28/80, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2012, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.20/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

προϋπολογισμού 39.047,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), με τίτλο: 

«λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών του δικτύου 

ύδρευσης στο δημοτικό διαμέρισμα Κερατέας». 

Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 39.047,58 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6264.004 του 

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2012. 

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

μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

«Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς με ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες και σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 

3463/2006 

β) τις παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ.13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά 

όρια 
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δ) Την υπ’ αριθμ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών 

ε) την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

στ) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980 

η)  τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2012 

ζ) την υπ’ αριθμ……./2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και έγινε η διάθεση της απαιτούμενης 

πίστωσης. 

Άρθρο 1 – Τρόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1.1 Η δημοπρασία θα γίνει στις ……………. ημέρα ………… και ώρα …….. π.μ. (λήξη 

παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι 

ταχυδρομικώς)  στην αρμόδια επιτροπή. 

Ο χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας ορίζεται σε πέντε (5) μέρες από την τελευταία 

δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 28/80. 

1.2 Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ακόμη και 

για λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα γίνουν δεκτές, εκτός και αν η επίδοση των 

προσφορών, που θα έχει αρχίσει πριν από την παραπάνω ώρα συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή, μέχρι την υποβολή των προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. 

Άρθρο 2 – Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 

κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί 

κοινοπραξιών): 

1. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα 

Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους.  

2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες 

συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει 

Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε 

Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο 

σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων 

συμμετέχει το πρόσωπο. 
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Σε περίπτωση ενώσεων ή Κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Τα μέλη της Ένωσης ή της 

Κ/ξίας ευθύνονται έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 

για την εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 3 - Εγγύηση συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθεται από καθένα από τους διαγωνιζόμενους 

η κατά τον νόμο εγγύηση συμμετοχής 1.587,30 € (5 % του προϋπολογισμού του έργου, 

εξαιρουμένου του ΦΠΑ 23 %) και η οποία απευθύνεται στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

Άρθρο 4 - Προθεσμία 

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες με έναρξη άμεσα με την υπογραφή της 

σύμβασης, δηλαδή έως τέλους του έτους. 

Άρθρο 5 - Τεύχη δημοπράτησης – Πληροφόρησης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με την 

δημοπρασία  του τρόπου κτήσης τους και τέλος να παραλάβουν τα έντυπα για την 

σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες 

ημέρες και κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού στα  γραφεία του Δήμου Λαυρεωτικής  

μέχρι και την ………. (αρμόδιος υπάλληλος……………….), καταβάλλοντας το ποσό των 

είκοσι (20) ευρώ. 

  Άρθρο 6 - Εκτέλεση εργασιών – Σειρά προτεραιότητας ισχύος τευχών 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής του έργου 

και της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών που 

αλληλοσυμπληρώνονται και είναι κατά σειρά ισχύος, σε  περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

τους, τα παρακάτω: 

• Διακήρυξη Δημοπρασίας 

• Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού 

• Τεχνική Έκθεση 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

• Τιμολόγιο Μελέτης 

• Γενική – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Προσφορά 

Άρθρο 7 - Εκπροσώπηση (προϋποθέσεις και έγγραφα συμμετοχής) 

7.1. Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
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7.2. Σε περίπτωση  εταιρίας οποιασδήποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς 

παρίσταται και επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης 

όποιας μορφής, ο ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της 

7.3. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό περισσοτέρους από ένα 

προσφέροντα 

7.4 Η με την υποβολή προσφορά συμμετοχής στην δημοπρασία, προϋποθέτει και 

αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση: 

7.4.1. Της παρούσας διακήρυξης 

7.4.2. Των λοιπών συμβατικών στοιχείων όπως καθορίζεται στο προηγούμενο άρθρο της 

παρούσης 

7.4.3 Των τοπικών εν γένει συνθηκών του έργου 

7.4.4 Ότι δεν απαλλάσσεται του φόρου κύκλου εργασιών, των δασμών και παντός άλλου 

φόρου, τέλους ή δικαιώματος κ.λ.π. υπέρ του Δημοσίου. 

Άρθρο 8 - Διεξαγωγή διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών 

8.1 Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόμενου δίνει για έλεγχο, (στην επιτροπή επί 

ποινής αποκλεισμού) κατά την προβλεπόμενη από τον Νόμο διαδικασία: 

α. Την βεβαίωση εγγραφής του σε Επιμελητήριο (Εμποροβιομηχανικό) 

β. Το καταστατικό της εταιρίας και τις τροποποιήσεις αυτού 

γ. Προκειμένου περί ανώνυμης εταιρίας, πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας που εγκρίνει την 

συμμετοχή στον διαγωνισμό για την ανάληψη του δημοπρατούμενου έργου και ορίζει τον 

εκπρόσωπο της για τη δημοπρασία, με εξουσιοδότηση του τελευταίου για την υπογραφή 

κάθε εγγράφου που απαιτείται για την συμμετοχή την δημοπρασία. 

8.2. Όλοι ανεξαιρέτως οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε επί ποινή αποκλεισμού 

να υποβάλλουν στην Επιτροπή: 

8.2.1. Την οικονομική προσφορά τους 

8.2.2. Την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.587,30 €, που θα απευθύνεται 

στο Δήμο Λαυρεωτικής  

8.2.3. Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ 

8.2.4. Φορολογική ενημερότητα 

8.2.5. Πιστοποίηση στελέχωσης του υποψήφιου φορέα με το απαραίτητο προσωπικό. 

Συγκεκριμένα για την υλοποίηση της εργασίας απαιτείται η διάθεση τριών (3) ατόμων. 

8.3. Τα παραπάνω στοιχεία παραδίδονται σε χωριστό ανοικτό φάκελο, σύμφωνα με τον 

νόμο, εκτός από την οικονομική προσφορά. 

8.4. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται στην επιτροπή σε άλλο χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό (%), άρθρο 18 του ΠΔ 28/80. Ο φάκελος 
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απευθύνεται στον Δήμο Λαυρεωτικής  και αναγράφει τον τίτλο της εργασίας και την 

επωνυμία του αναδόχου. 

8.5 Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη του κειμένου της οικονομικής 

προσφοράς. 

8.6. Παράβαση οποιοσδήποτε απαίτησης ή απαγόρευσης από τις παραπάνω 

αναφερόμενες στις 8.4 – 8.5 παραγράφους, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της 

προσφοράς. 

8.7. Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών (ανοικτός φάκελος και κλειστός 

φάκελος οικονομικής προσφοράς) η Επιτροπή Διαγωνισμού: 

α. Εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των απαιτούμενων εγγράφων. 

β. Σε όσες περιπτώσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώσει κατά την παραπάνω 

εξέταση παραλείψεις ή ασυνέπειες προς τα οριζόμενα επί ποινή αποκλεισμού, αποκλείει 

της περαιτέρω διαδικασίας τον αντίστοιχο διαγωνιζόμενο και του επιστρέφει τόσο τα 

δικαιολογητικά του ανοικτού φακέλου, όσο και την οικονομική προσφορά που βρίσκεται 

σε κλειστό φάκελο. 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δηλώσει ότι θα υποβάλλει αντιρρήσεις η 

επιτροπή κρατάει τους φακέλους της προηγούμενης παραγράφου. 

8.8. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία διεξαγωγής δημοπρασίας γίνεται ως ορίζει το άρθρο 19 

του Π.Δ. 28/80. 

8.9. Για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του κύρους της Δημοπρασίας εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 28/80. 

Άρθρο 9 – Έγκριση δημοπρασίας 

Για την έγκριση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, την κοινοποίηση στον ανάδοχο 

της απόφασης έγκρισης και την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 21 του Π.Δ. 28/80. 

Άρθρο 10 – Έξοδα δημοσιεύσεων 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης τόσο της αρχικής όσο και των τυχόν 

επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Άρθρο 11 – Υπογραφή σύμβασης 

Μετά την κατά νόμο έγκριση της δημοπρασίας και την κοινοποίηση της απόφασης 

έγκρισης στον ανάδοχο, ο τελευταίος υποχρεούται να προσέλθει άμεσα, μετά την ημέρα 

της παραπάνω κοινοποίησης, στην αρμόδια Υπηρεσία για την υπογραφή της Σύμβασης 

του Έργου, προσκομίζοντας συγχρόνως και την κατά Νόμο εγγύηση για την καλή 

εκτέλεση των εργασιών (5 % του προϋπολογισμού της εργασίας), την πιστή εφαρμογή 
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των όρων της Σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του 

αναδόχου, που προκύπτει από το έργο. 

Άρθρο 12 – Ισχύουσες διατάξεις 

Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80, καθώς και ο ισχύων Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3731/2008 και ισχύει, το άρθρο 83 του 

Ν.2362/95 και  η υπ’ αρ. 35130/739/09.08.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών». 

Δ. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα. Επίσης, περίληψη θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα Διαύγεια και 

στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για 

γνώση των ενδιαφερόμενων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού. 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που 
αφορά: «προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων, 
μηχανημάτων και τη θέρμανση των κτιρίων του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 52/2012    

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

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

«κατάρτισης όρων διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: 

προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και 

τη θέρμανση των κτιρίων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την με ημερομηνία 15.03.2012 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης της Δημοτικής 

Κοινότητας Λαυρεωτικής. 

− Τη με αριθμ. πρωτ: 6761/22.03.2012 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης της 

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας. 

− Την αριθμ.15/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης 

806.495,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του. 

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995. 

− Την υπ’ αριθμ.1045/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

σχετικά με τη «χορήγηση εξουσιοδότησης για την προμήθεια τροφίμων, λοιπών 

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, πετρελαιοειδών για τους Δήμους, τα ΝΠΔΔ των 

Δήμων και τα Ιδρύματα τους που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, 

εκτός των Δήμων Αθηναίων, Περιστερίου και Παλαιού Φαλήρου». 

http://www.lavreotiki.gr/
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− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό. 

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

προδιαγραφές των αγαθών, των οποίων η προμήθεια γίνεται με ανοικτό ή κλειστό ή 

πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίνονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του 

Κοινοτικού Συμβουλίου». 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2012. 

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

διαγωνισμός αφορά την ετήσια προμήθεια καυσίμων που απαιτούνται για την κίνηση και 

λειτουργία των οχημάτων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την ετήσια 

προμήθεια σε πετρέλαιο θέρμανσης. 

 Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, 

σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

Περιφέρειας Αττικής, του μηνός που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 

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

υπόψη: 

− Την με ημερομηνία 15.03.2012 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης της Δημοτικής 

Κοινότητας Λαυρεωτικής, 

− Τη με αριθμ. πρωτ: 6761/22.03.2012  εισήγηση του Γραφείου Κίνησης της 

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας,  

− Την αριθμ.15/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995, 

− Την αριθμ.1045/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2012 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει την αριθμ.15/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία (τεχνικές προδιαγραφές 

και ενδεικτικός προϋπολογισμός, ποσού 806.495,55 euro), για την προμήθεια καυσίμων 

για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής για ένα (1) έτος. 

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

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

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

τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, του μηνός που θα 

διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 

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

μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 

«ΑΡΘΡΟ 1: Τόπος και Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 

1, στις………………, ημέρα ………………. και από ώρα………. έως ………… (λήξη 

αποδοχής προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, στα τηλέφωνα: 2292 3 20147 & 

20162. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με την προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 

που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις 

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

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

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ)  και του Ν.2286/1995. 

ΑΡΘΡΟ 3: Γενικές προϋποθέσεις & δικαιολογητικά συμμετοχής 

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

ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που έχουν άδεια εμπορίας και διακίνησης 

πετρελαιοειδών σύμφωνα με το Ν.3054/2002. Η μη κατάθεση της άδειας θα επιφέρει την 

ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

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

προσφορά τους να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού εγγυητική επιστολή 

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

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

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

προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

− Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

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

αναφέρονται τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται. 

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

δραστηριότητας. 

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

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

− Δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

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

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα 

του διαγωνισμού. 

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

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

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

γ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

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

κατακύρωσης να προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της 

προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και 

πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατιθέμενη από 

αυτόν εγγύηση συμμετοχής. 

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

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

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

προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι 

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

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

πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα 
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δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4: Υποβολή προσφορών – παραλαβή - αποσφράγιση 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε 

μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών είτε ανά δημοτική κοινότητα 

παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές κοινότητες, όπως ορίστηκαν 

ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε 

δημοτικής κοινότητας. 

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

προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων ανά 

είδος ή ανά δημοτική κοινότητα παράδοσης καυσίμων. 

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

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

έδρα της κάθε Δημοτικής Κοινότητας με το πρατήριο του προμηθευτή είναι συμφέρουσα. 

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

προσώπων πρέπει αν πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από αυτά και β) εφ' όσον 

πρόκειται περί εταιριών υπό του νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή αυτών. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων: 

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή κηρύξεως απαράδεκτου της προσφοράς θα 

πρέπει να υπάρχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης 

δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

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

λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο 

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους 

αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού 

τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες 

Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Στον εσωτερικό φάκελο τοποθετείται η προσφορά του ενδιαφερόμενου, συμπληρωμένη 

σε έντυπο που θα του δοθεί από την Υπηρεσία. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως το ενιαίο 
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ποσοστό της επί τις εκατό (%) έκπτωσης. 

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

παράδοση αυτών. 

Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση λιανική 

τιμή πώλησης του είδους κατά την ημέρα παραδόσεως όπως αυτή καθορίζεται από το 

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.  

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

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

απαλλαγμένη από ΦΠΑ (έτσι όπως κάθε φορά διαμορφώνεται από την Αγορανομία). 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού μέχρι την ώρα έναρξης αποσφράγισης του 

φακέλου των δικαιολογητικών, εφόσον προσκομίζονται από τους ίδιους τους 

ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.  

Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δύναται να σταλούν και 

ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 

του διαγωνισμού, στο Δήμο Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 –Λαύριο, Τ.Κ. 195 00. 

Προφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην 

Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

ΑΡΘΡΟ 5: Αποσφράγιση των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.13/2012 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 

μπορούν (χωρίς να είναι προϋπόθεση) να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωπο. Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως 

ακολούθως: 

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

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφορά 

δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή 

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

των τεχνικών & λοιπών στοιχείων της προσφοράς. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, 

θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης την ……… και ώρα …………………. στο 

Δημοτικό Κατάστημα. 

Προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 
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στους ενδιαφερόμενους. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 6: Αξιολόγηση προσφορών 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

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

διακήρυξης. 

Η προσφερόμενη έκπτωση. 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς. 

ΑΡΘΡΟ 7: Ανακήρυξη μειοδότη 

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

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

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

ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ή 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν 

καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που 

αποφασίζει σχετικά προτείνει: 

1- κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που 

προσφέρει ο προμηθευτής. 

2 – ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με 

υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός 

διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

3 – την κατανομή της προμήθειας μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες 

προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του 

προμηθευτή. 

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού. 
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Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 

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

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

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 8: Υπογραφή Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη 

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

του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

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

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

προσφορά, την τεχνική περιγραφή, καθώς και κάθε απαραίτητο συμπληρωματικό όρο. 

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

από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου. 

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

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

προμήθειας που θα αναφέρονται στην εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των 

όρων της διακήρυξης καθώς και των όρων της σύμβασης. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 9:Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

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

προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου.  

Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση του δήμου. 

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

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

προμήθειας, χωρίς καμία αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. 

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

προμήθειας να εφοδιάσει το δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.  
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Η τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη, 

θα γίνεται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής κοινότητας του Δήμου 

Λαυρεωτικής. Συγκεκριμένα: 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 

Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας 

αυτής. 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας 

αυτής. 

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

ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των 

καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως 

προς την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. 

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ο προμηθευτής θα εκδίδει 

τιμολόγια αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου. 

Ο δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών 

από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής προσκομίσει το τιμολόγιο 

με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

Ο χορηγητής κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

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

ΑΡΘΡΟ 11: Κοινοποίηση – δημοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τουλάχιστον 52 (ημερολογιακές ) ημέρες πριν τη διεξαγωγή 

του διαγωνισμού, στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, στις 

οικονομικές εφημερίδες: 

……………………….. 

…………………………….. 

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

Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί για γνώση των ενδιαφερομένων στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

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

διατάξεις του Ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ». 
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ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης: «γεωτεχνική μελέτη αντλιοστασίου ΑΣ2 
στον οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου» 
Αρ. Απόφ.: 53/2012    

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

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

«οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: γεωτεχνική μελέτη αντλιοστασίου ΑΣ2 στον 

οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.19/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος. Η συγκεκριμένη μελέτη 

ανήκει στην κατηγορία 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες). Η ανάθεση έγινε σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις 

του Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στον κο Δημήτριο Φωτίου, Γεωλόγο, με έδρα 

στην Ελευσίνα, οδός Συγγρού 4, με Α.Μ. πτυχίου μελετητή 23830, με πτυχίο Α’ τάξης, 

έναντι του ποσού των 3.200,00 euro (πλέον ΦΠΑ). 

Στις 22.03.2012 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε τη «γεωτεχνική 

μελέτη αντλιοστασίου ΑΣ2 στον οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου» και πιστοποίησε ότι η 

μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις 

συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

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

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

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 19/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 22.03.2012 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣ2 ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα 

από τον κο Δημήτριο Φωτίου, Γεωλόγο, με έδρα στην Ελευσίνα, οδός Συγγρού 4, με 

Α.Μ. πτυχίου μελετητή 23830, Α’ τάξης. 
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ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης: «οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης 
οικισμού Πλάκας Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 54/2012    

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

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

«οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης 

οικισμού Πλάκας Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.33/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος. Η συγκεκριμένη μελέτη 

ανήκει στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες). Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στην κα Λήδα Φωτοπούλου, Αγρονόμο – 

Τοπογράφο Μηχανικό, με έδρα στο Χολαργό, οδός Υμηττού 5, με Α.Μ.23653 με πτυχίο 

Α’ τάξης για τις κατηγορίες 13 & 16, έναντι του ποσού των 12.000,00 euro (πλέον ΦΠΑ). 

Στις 24.04.2012 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την «οριστική 

μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας Δήμου Λαυρεωτικής» και πιστοποίησε ότι 

η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, η δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις 

συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις της.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

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

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

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 33/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 24.04.2012 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει την «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε 

εμπρόθεσμα από την κα Λήδα Φωτοπούλου, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό, με 

έδρα στο Χολαργό, οδός Υμηττού 5, με Α.Μ.23653, Α’ τάξης. 
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ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «τοπογραφική μελέτη για τη 
δημιουργία υποβάθρου για τη μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας 
Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 55/2012    

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

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

«οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: τοπογραφική μελέτη για τη δημιουργία 

υποβάθρου για τη μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.32/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος. Η συγκεκριμένη μελέτη 

ανήκει στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες). Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στην κα Λήδα Φωτοπούλου, Αγρονόμο – 

Τοπογράφο Μηχανικό, με έδρα στο Χολαργό, οδός Υμηττού 5, με Α.Μ.23653 με πτυχίο 

Α’ τάξης για τις κατηγορίες 13 & 16, έναντι του ποσού των 12.000,00 euro (πλέον ΦΠΑ). 

Στις 24.04.2012 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την «τοπογραφική 

μελέτη για τη δημιουργία υποβάθρου για τη μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισμού 

Πλάκας Δήμου Λαυρεωτικής» και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά 

περατωθεί, η δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις 

της.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

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

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

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 32/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 24.04.2012 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει την «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 40 από 59 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από την 

κα Λήδα Φωτοπούλου, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό, με έδρα στο Χολαργό, οδός 

Υμηττού 5, με Α.Μ.23653, Α’ τάξης. 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 
Αρ. Απόφ.: 56/2012    

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

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

«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 υπ’ αριθμ. 

πρωτ:11090/15.05.2012 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 Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ:11090/15.05.2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

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

Ν.3852/2010, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΟΓΙΣΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕ

ΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ 

1 20-7332.003 Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας 24.600,00 € 24.600,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

2 30-7413.001 

Μελέτη Γενικού πολεοδομικού 
σχεδίου στα διοικητικά όρια του 
Δήμου Λαυρεωτικής και τροποποίηση 
του ήδη εγκεκριμένου σχεδίου 

30.000,00 € 7.384,56 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

3 25-6264.002 

Εργασίες αντικατάστασης 
αντικραδασμικών βάσεων 
επιφανειακών αεριστήρων στις 
εγκαταστάσεις Βιολογικού 
Καθαρισμού της Δ.Ε. Κερατέας 

38.000,00 € 20.920,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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4 10-6614 Προμήθεια φακέλων για τις Διοικητικές 
Υπηρεσίες (Δημοτολόγιο) 12.000,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

5 15-6453.001 Ετήσια συνδρομή διαδημοτικού 
δικτύου υγειών πόλεων 700,00 € 700,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

6 20-6672 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
μηχανήματα της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας 

8.000,00 € 300,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

7 10-7134 Προμήθεια ανταλλακτικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 15.000,00 € 2.100,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

8 30-7332.001 Προμήθεια παγκακιών για την Τοπική 
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 10.000,00 € 2.300,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

9 30-7135.001 
Λοιπός εξοπλισμός - πινακίδες 
σήμανσης (υπόλοιπο από 
απόφ.1125/2011) 1.450,00 € 

1.450,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

10 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής 
Ενότητας Λαυρεωτικής 24.600,00 € 20.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

11 10-6261.001 
Απεντόμωση - μυοκτονία στα 
Δημοτικά Καταστήματα Λαυρεωτικής 
& Κερατέας και στα ΚΕΠ 

20.000,00 € 470,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

12 25-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
οχήματα του Δήμου Λαυρεωτικής ΚΗΙ 
7324 & ΚΗΙ 3071 

15.000,00 € 1.067,64 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

13 70-6495.001 
Προμήθεια ανταλλακτικών για το 
όχημα του Δήμου Λαυρεωτικής ΠΛ 
811980 

15.000,00 € 615,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

14 20-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
οχήματα του Δήμου Λαυρεωτικής ΚΗΙ 
2221, ΚΗΟ 5635 & ΜΕ 42411 

45.000,00 € 8.411,82 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

15 10-6265 
Συντήρηση Φωτοτυπικού 
μηχανήματος στο Δημοτικό 
Κατάστημα Κερατέας 

3.000,00 € 392,74 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

16 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 
και φωτισμό 12.500,00 € 4.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

17 15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 
και φωτισμό 9.500,00 € 4.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

18 25-6662.003 

Προμήθεια εξαρτημάτων & 
ανταλλακτικών για τη συντήρηση των 
δικτύων ύδρευσης (21/2012 μελέτη Τ. 
Υπηρεσίας.) 

15.000,00 € 4.846,45 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

19 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών για τις 
ανάγκες του δικτύου ύδρευσης 24.000,00 € 1.648,20 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

20 25-6263 Συντήρηση & επισκευή οχημάτων του 
Δήμου Λαυρεωτικής 16.000,00 € 5.227,50 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

21 10-6073 Για εισαγωγική εκπαίδευση στο 
Ε.Κ.Δ.Δ. 2.000,00 € 4,91 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

22 10-6613 Προμήθεια μελανιών για τις 
διοικητικές υπηρεσίες 2.000,00 € 561,39 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

23 25-6266 Μετατροπή βάσης ύδρευσης 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 5.000,00 € 4.920,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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24 25-6233.001 
Μίσθωση μηχανημάτων για τον 
καθαρισμό αποχετευτικού δικτύου 
ακαθάρτων υδάτων Κερατέας 

25.000,00 € 24.108,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

25 10-7135 Συντήρηση φορητών μέσων 
πυρόσβεσης & προμήθεια νέων 8.000,00 € 3.365,28 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

26 10-6261.001 
Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου 
για τη συντήρηση των δημοτικών 
κτιρίων 

20.000,00 € 276,12 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

27 30-7336.001 Προμήθεια υλικών συντηρήσεων 
κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 € 1.659,31 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

28 25-7412.003 Μελέτη αποχέτευσης Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 34.811,16 € 34.811,16 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

29 30-7413.047 
Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής 
Υποστήριξης Δήμου Λαυρεωτικής για 
τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας 

25.000,00 € 25.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

30 30-7413.048 
Υποβολή Δήμου Λαυρεωτικής για 
περιβάλλον & αειφόρος Δημαρχείου 
Λαυρίου 

2.761,35 € 2.761,35 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

31 30-7413.049 
Υποβολή Δήμου Λαυρεωτικής για 
περιβάλλον & αειφόρος 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Λαυρίου 

6.093,42 € 6.093,42 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

32 30-7413.050 
Υποβολή Δήμου Λαυρεωτικής για 
περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη 1ο 
Γυμνάσιο Λαυρίου 

4.920,00 € 4.920,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

33 30-7413.051 
Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής 
Υποστήριξης Δήμου Λαυρεωτικής για 
τη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής 

25.000,00 € 25.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

34 35-6692 Προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων 10.000,00 € 240,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

35 35-7332.002 
Συντήρηση και διαμόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας 

12.000,00 € 2.895,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

36 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 2.500,00 € 1.140,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

37 45-6635 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 2.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

38 25-6264.002 

Προμήθεια κατιονικού 
πολυηλεκτρολύτη για τις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού 
Καθαρισμού Κερατέας 

38.000,00 € 5.904,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 57/2012    

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

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

«έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 
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πρωτ.10648/10.05.2012 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:  

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

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ.10648/10.05.2012 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: 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 
Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 
Γεώργιος 

Βαρυθυμιάδης 
8363/07.05.12 

Προμήθεια βενζίνης για 

το αλυσοπρίονο 
104,80 35-6644 

2 Κάϊλας Νικήτας 64/19.04.2012 
Χωματουργικές 

εργασίες 
179,58 

20-

7332.002 

3 Κάϊλας Νικήτας 65/19.04.2012 
Χωματουργικές 

εργασίες 
179,58 

20-

7332.002 

4 Κάϊλας Νικήτας 63/19.04.2012 
Χωματουργικές 

εργασίες 
179,58 

20-

7332.002 

5 Κάϊλας Νικήτας 62/19.04.2012 
Χωματουργικές 

εργασίες 
179,58 

20-

7332.002 

6 
Μακροδημήτρης 

Αθανάσιος 
2749/10.02.12 

Προμήθεια 

εξαρτημάτων ύδρευσης 
166,05 

25-

6662.020 

Σύνολο 989,17 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
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ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 58/2012    

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

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

«αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:10757/11.05.2012 έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Παρακαλούμε όπως γίνει αποδέσμευση των κατωτέρω ποσών από τις αντίστοιχες 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

Α) 792,12 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 – ΑΑΥ: 441/2012 

Β) 7.000,00 € σε βάρος του ΚΑ -8115.007 – ΑΑΥ: 223/2012 

Γ)  33.315,00 € σε βάρος του ΚΑ -8115.004 – ΑΑΥ:220/2012 

Δ) 25.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6726.001 – ΑΑΥ:142/2012» 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του  Π.Δ. 

113/2010, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αρ. πρωτ:10757/11.05.2012 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει την αποδέσμευση των πιστώσεων οικονομικού έτους 2012, όπως αναφέρονται 

κατωτέρω: 

1. Ποσό 792,12 € από τον ΚΑ 20-6671 «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων». 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΕΞΟΔΩΝ  

1 
Γεώργιος 

Βαρυθυμιάδης 
8363/07.05.12 

Προμήθεια βενζίνης για 

το αλυσοπρίονο 
104,80 35-6644 

2 Κάϊλας Νικήτας 64/19.04.2012 
Χωματουργικές 

εργασίες 
179,58 

20-

7332.002 

3 Κάϊλας Νικήτας 65/19.04.2012 
Χωματουργικές 

εργασίες 
179,58 

20-

7332.002 

4 Κάϊλας Νικήτας 63/19.04.2012 
Χωματουργικές 

εργασίες 
179,58 

20-

7332.002 

5 Κάϊλας Νικήτας 62/19.04.2012 
Χωματουργικές 

εργασίες 
179,58 

20-

7332.002 

6 
Μακροδημήτρης 

Αθανάσιος 
2749/10.02.12 

Προμήθεια 

εξαρτημάτων ύδρευσης 
166,05 

25-

6662.020 

Σύνολο 989,17 
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2. Ποσό 7.000,00 € από τον ΚΑ -8115.007 «αμοιβή εκκαθαριστή ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ». 

3. Ποσό 33.315,00 € από τον ΚΑ -8115.004 «μισθοδοσία προσωπικού ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ». 

4. Ποσό 25.200,00 € από τον ΚΑ 20-6726.001 «εισφορά στην ΕΣΔΚΝΑ για τη 

χωματερή Άνω Λιοσίων». 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 59/2012    

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

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

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ 

αριθμ. πρωτ.11704/23.05.2012 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, 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 Ν.3463/2006, 

άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω δαπάνες που πληρώθηκαν από 

την πάγια προκαταβολή:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΓΓ 

2804/14.05.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΩΛΗΝΑΣ  

239,85 € 

10-6661 2769/22.03.2012 393,60 € 

2803/11.05.2012 209,10 € 

4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 

18511/29.02.2012 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

120,93 € 

10-6661 

18512/01.03.2012 116,45 € 

6 ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Γ.-ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Σ. Ο.Ε.  81734/02.04.2012 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ  

88,56 € 00-
6224.002 

7 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
1916/06.03.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

19,90 € 10-7135 

1884/03.02.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 24,90 € 10-7134 
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9 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 27422/04.05.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΩΝ 

ΓΙΑ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

41,88 € 10-7134 

10 ΨΑΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  169/05.01.2012 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ 
UPS 

20,00 € 10-7134 

11 ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. 3/19.03.2012 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΒΑΣΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

16,00 € 10-7135 

12 ΚΑΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 11/24.04.2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 144,52 € 10-6261 

13 ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓ. Γ. 

10/06.03.2012 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

396,06 € 45-
6261.002 

14/28.02.2012 239,85 € 45-
6261.002 

15/03.2012 225,09 € 45-
6261.002 

16 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ 15/22.03.2012 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

100,00 € 25-
6261.001 

17 ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΖΑΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ Ο.Ε. 161/09.05.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ 
PLOTTER 

23,00 € 30-6613 

18 ΑΡΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ. 13/09.04.2012 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

37,00 € 10-6634 

19 ΠΕΤΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

27009/15.03.2012 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

140,48 € 

35-6662 

16988/15.03.2012 14,02 € 

  
 ΣΥΝΟΛΟ  

  
2.611,19 €   

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

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11704/23.05.2012 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας, 

− 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 Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 47 από 59 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΓΓ 

2804/14.05.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΩΛΗΝΑΣ  

239,85 € 

10-6661 2769/22.03.2012 393,60 € 

2803/11.05.2012 209,10 € 

4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 

18511/29.02.2012 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

120,93 € 

10-6661 

18512/01.03.2012 116,45 € 

6 ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Γ.-ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Σ. Ο.Ε.  81734/02.04.2012 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ  

88,56 € 00-
6224.002 

7 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
1916/06.03.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

19,90 € 10-7135 

1884/03.02.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 24,90 € 10-7134 

9 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 27422/04.05.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΩΝ 

ΓΙΑ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

41,88 € 10-7134 

10 ΨΑΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  169/05.01.2012 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ 
UPS 

20,00 € 10-7134 

11 ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. 3/19.03.2012 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΒΑΣΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

16,00 € 10-7135 

12 ΚΑΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 11/24.04.2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 144,52 € 10-6261 

13 ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓ. Γ. 

10/06.03.2012 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

396,06 € 45-
6261.002 

14/28.02.2012 239,85 € 45-
6261.002 

15/03.2012 225,09 € 45-
6261.002 

16 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ 15/22.03.2012 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

100,00 € 25-
6261.001 

17 ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΖΑΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ Ο.Ε. 161/09.05.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ 
PLOTTER 

23,00 € 30-6613 

18 ΑΡΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ. 13/09.04.2012 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

37,00 € 10-6634 
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19 ΠΕΤΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

27009/15.03.2012 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

140,48 € 

35-6662 

16988/15.03.2012 14,02 € 

  
 ΣΥΝΟΛΟ  

  
2.611,19 €   

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου 
Λαυρεωτικής (το με ημερομηνία 22.05.2012 πρακτικό της Επιτροπής) 
Αρ. Απόφ.: 60/2012    

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής (πρακτικό με ημερομηνία 22.05.2012)» 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 22.05.2012 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακολούθων 

οχημάτων: 

1. ΜΕ 92120 γερανοφόρο όχημα: στο όχημα (μηχάνημα έργων) θα πρέπει να γίνει 

συντήρηση – επισκευή του ανυψωτικού βραχίονα. 

2. ΜΕ 42411 – μηχάνημα έργων (JCB): στο όχημα (μηχάνημα έργων) θα πρέπει να 

γίνει έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης (καλωδίωσης) του μηχανήματος. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 49 από 59 

3. ΚΗΙ 7324 - φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του συστήματος 

προθέρμανσης του κινητήρα και του συστήματος θέρμανσης της καμπίνας επιβατών. 

4. ΚΗΟ 6037 – μηχανικό σάρωθρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή της 

καλωδίωσης και του φωτιστικού ασφαλείας (φάρος). 

5. ΚΗΗ 2213 - απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

αυτοματισμού της θύρας φόρτωσης. 

6. ΚΗΟ 6036 - απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και περιστροφής του κάδου. 

7. ΚΗΟ 6040 - απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

υδραυλικού συστήματος και διαφόρων δομικών στοιχείων της υπερκατασκευής. 

8. ΜΕ 88151 – πυροσβεστικό όχημα: στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

των εμπρόσθιων και των οπίσθιων ελαστικών (4 ελαστικά). 

9. ΚΗΗ 5536 – επιβατικό όχημα: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του 

εμπρόσθιου υαλοπίνακα (παρμπρίζ) γιατί ο υαλοπίνακας παρουσιάζει ένα εκτενές 

ράγισμα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος αλλά 

και στην ασφάλεια των επιβατών. 

10. ΚΗΟ 6040 - απορριμματοφόρο: στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

κλειδαριών. 

11. ΚΗΙ 7324 - φορτηγό: στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του εμπρόσθιου 

προφυλακτήρα και αντικατάσταση του ενός από τα εμπρόσθια φωτιστικά του οχήματος. 

12. ΚΥ 7941 – πυροσβεστικό όχημα: στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

του πλαϊνού καθρέπτη και του πλαϊνού παραθύρου. 

13. ΚΗΙ 3092 – κλειστό φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

διαχωριστικού τοιχώματος μεταξύ του χώρου φόρτωσης και του χώρου επιβατών. 

Επίσης, χρειάζεται επισκευή του μηχανισμού ανοίγματος του παραθύρου, καθώς και 

αντικατάσταση του εσωτερικού καθρέπτη. 

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

συστήματος περισυλλογής, η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση αναλωσίμων 

ανταλλακτικών. 

15. ΜΕ 92120 – γερανοφόρο όχημα: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση της 

κεντρικής μονάδας διαχείρισης του κινητήρα του οχήματος, καθώς και της καλωδίωσης 

της, η οποία θα περιλαμβάνει εργασία απεγκατάστασης της παλιάς και τοποθέτηση της 

νέας, καθώς και το κόστος της μονάδας.. 

16. ΚΗΟ 6040 - απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος περιστροφής κάδου. 
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17. ΚΗΥ 8431 - φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει γενική επισκευή του συστήματος 

τροφοδοσίας καυσίμων κινητήρα και επισκευή του συστήματος πέδησης. 

18. ΜΕ 42411 – μηχανικός εκσκαφέας: στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει 

επισκευή του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμων κινητήρα. 

19. ΚΗΗ 2286 – πυροσβεστικό όχημα: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος σύμπλεξης – αποσύμπλεξης του κινητήρα. 

20. ΜΕ 117981 – πυροσβεστικό όχημα: στο όχημα (μηχάνημα έργων) θα πρέπει να 

γίνει συντήρηση του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης, η οποία θα περιλαμβάνει 

εργασία και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

21. ΜΕ 88151 – πυροσβεστικό όχημα: στο όχημα πρέπει να γίνει αποκατάσταση 

βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα πέδησης και στο σύστημα υπερπλήρωσης 

του κινητήρα. 

22. ΚΗΙ 3020 - απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δύο 

ηλεκτρικών συσσωρευτών του οχήματος. 

23. ΚΗΙ 3071 - φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή ενός εκ των οπίσθιων 

φωτιστικών σωμάτων, καθώς και επισκευή του ηλεκτρικού εναλλάκτη του οχήματος. 

24. ΚΗΙ 7310 – ανοικτό φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δύο 

ηλεκτρικών συσσωρευτών. 

25. ΚΗΗ 2221 - απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του φανού 

κινδύνου (φάρος), καθώς και των φωτιστικών εργασίας. 

26. ΚΗΟ 5635 - απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή ενός εκ των 

οπίσθιων φωτιστικών σωμάτων, καθώς και επισκευή  των φωτιστικών εργασίας. 

27. ΚΗΥ 8431 - φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του κεντρικού 

ηλεκτρικού διακόπτη. 

28. ΚΗΟ 6032 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

κυκλώματος τροφοδοσίας καυσίμου. 

29. ΚΗΙ 3020 – ελκυστήρας - επικαθήμενο: στο όχημα πρέπει να γίνει αποκατάσταση 

βλάβης στο σύστημα πέδησης του οχήματος. 

30. ΚΗΟ 5678 – φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της ποσότητας 

του ελαιολιπαντικού του κινητήρα. 

31. ΚΗΗ 5520 – ελκυστήρας - επικαθήμενο: στο όχημα πρέπει να γίνει 

αποκατάσταση βλάβης στο ηλεκτρικό κύκλωμα. 

32. ΜΕ 30416 – καδοφόρο όχημα: στο όχημα (μηχάνημα έργων) πρέπει να γίνει 

επισκευή του συστήματος πέδησης και ανάρτησης. 
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33.  ΚΗΗ 2170 - φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του συστήματος 

σύμπλεξης του κινητήρα και αντικατάσταση του ηλεκτρικού συσσωρευτή. 

34. ΚΗΗ 2213 – απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση, η οποία 

περιλαμβάνει αντικατάσταση διαφόρων φίλτρων και λιπαντικών. 

35. ΚΗΗ 5531 – υδροφόρο φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση δύο 

(2) ηλεκτρικών συσσωρευτών. 

36. ΜΕ 101575 – μηχανικό σάρωθρο: στο όχημα (μηχάνημα έργων) πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση του σαρώθρου (αναλώσιμο ανταλλακτικό) και επισκευή του φωτιστικού 

κινδύνου (φάρος). 

37. ΜΕ 112575 – πυροσβεστικό όχημα: στο όχημα (μηχάνημα έργων) πρέπει να γίνει 

συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης, η οποία περιλαμβάνει εργασία και 

αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου 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 22.05.2012 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 επισκευή του ΜΕ 92120 γερανοφόρου οχήματος στην εταιρεία 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – HELESI, με έδρα στο Αίγιο, οδός Αγίου Ιωάννου 19, 

υποκατάστημα στο ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου (θέση Ντοροβατέζα), με ΑΦΜ 094270233, 

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

ανταλλακτικών στο ποσό των 227,55 €. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 227,55 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 
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2. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 μηχανήματος έργου (JCB) στον κο Γκίνη 

Χρήστο, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Αγία Τριάδα, με ΑΦΜ 

040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 147,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7324 φορτηγού στον κο Γκίνη Χρήστο, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Αγία Τριάδα, με ΑΦΜ 040226413, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 221,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6037 μηχανικού σαρώθρου στον κο Γκίνη 

Χρήστο, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Αγία Τριάδα, με ΑΦΜ 

040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 270,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 270,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2213 απορριμματοφόρου στην εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 162, 

με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στο ποσό των 272,89 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

στο ποσό των 209,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 272,89 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 209,10 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6036 απορριμματοφόρου στην εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 162, 

με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στο ποσό των 3.427,21 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

στο ποσό των 3.010,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.427,21 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 3.010,68 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου στην εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 162, 

με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στο ποσό των 2.851,94 € 
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(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

στο ποσό των 1.711,49 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.851,94 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 1.711,49 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

8. Αναθέτει την αντικατάσταση των εμπρόσθιων και οπίσθιων ελαστικών του ΜΕ 

88151 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία ελαστικών – 

βουλκανιζατέρ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, με ΑΦΜ 

022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 621,15 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 621,15 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών. 

9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5536 επιβατικού οχήματος στον κο Γεώργιο Δημ. 

Μεγαγιάννη, φανοποιεία – βαφές αυτοκινήτων, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 127, στην 

Κερατέα, με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 196,80 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

στο ποσό των 252,52 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 196,80 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 252,52 € σε βάρος του ΚΑ 

10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

10. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου στον κο Γεώργιο Δημ. 

Μεγαγιάννη, φανοποιεία – βαφές αυτοκινήτων, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 127, στην 

Κερατέα, με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 184,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

στο ποσό των 133,76 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 133,76 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7324 φορτηγού στον κο Γεώργιο Δημ. 

Μεγαγιάννη, φανοποιεία – βαφές αυτοκινήτων, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 127, στην 

Κερατέα, με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 504,30 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

στο ποσό των 192,19 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 504,30 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 192,19 € σε βάρος του ΚΑ 

25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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12. Αναθέτει την επισκευή του ΚΥ 7941 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Γεώργιο 

Δημ. Μεγαγιάννη, φανοποιεία – βαφές αυτοκινήτων, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 127, 

στην Κερατέα, με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 61,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

στο ποσό των 98,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 98,40 € σε βάρος του ΚΑ 70-

6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 κλειστού φορτηγού στον κο Γεώργιο Δημ. 

Μεγαγιάννη, φανοποιεία – βαφές αυτοκινήτων, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 127, στην 

Κερατέα, με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 442,80 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

στο ποσό των 280,50 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 442,80 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 280,50 € σε βάρος του ΚΑ 

10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

14. 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 553,50 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

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

15. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 92120 γερανοφόρου 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 492,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 2.029,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

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

2.029,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 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 553,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 1.131,60 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

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

1.131,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

17. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431 φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 369,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 356,70 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 369,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

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

356,70 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 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 492,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 375,15 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

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

375,15 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

19. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2286 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 615,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 3.382,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 615,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

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

3.382,50 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 117981 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 307,50 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 431,73 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

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

731,73 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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21. 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 492,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 547,35 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

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

547,35 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

22. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 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 430,50 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την αντικατάσταση των συσσωρευτών. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3071 φορτηγού στον κο Δημητρίου Κ. Ιωάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 221,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την επισκευή του ηλεκτρικού εναλλάκτη. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7310 ανοικτού φορτηγού στον κο Δημητρίου Κ. 

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

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 430,50 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών συσσωρευτών. 

25. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 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 110,70 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την εργασία. 

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 110,70 € (συμπεριλαμβανομένου του 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την εργασία. 

27. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431 φορτηγού στον κο Δημητρίου Κ. Ιωάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 153,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 153,75 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την εργασία. 

28. 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 98,40 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 155,19 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 155,19 € σε 

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

29. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 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 61,50 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο 

ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

30. 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 92,25 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

31. 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 123,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

32. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 30416 καδοφόρου οχήματος 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 
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απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 111,66 €. 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 111,66 € σε 

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

33. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2170 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 587,78 €. 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 587,78 € σε 

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

34. 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 227,90 €. 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 227,90 € σε 

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

35. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5531 υδροφόρου 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 332,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 332,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

36. 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 123,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας. 

37. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 112575 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε., κατασκευή – εμπορία αμαξωμάτων & ειδικών οχημάτων, με έδρα 

Τατοΐου 134,  Νέα Ερυθραία, με ΑΦΜ 998325915, Δ.Ο.Υ. Νέας Ερυθραίας, στο ποσό 

των 676,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
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Διαθέτει πίστωση ποσού 676,50 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την εργασία. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

39. 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. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Σαλίβερος Γεώργιος 

Λουκάς Δημήτριος 

Παμφίλης Απόστολος         
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