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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 27 Ιουνίου 2012  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 27 Ιουνίου 2012 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 13:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 25-06-2012 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, 

Κατσίκης Κωνσταντίνος,  Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος 

Απόντα μέλη : 2 

Λουκάς Δημήτριος, Παμφίλης Απόστολος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την α) εκμίσθωση του δημοτικού 
αναψυκτηρίου και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται 
στην «ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», β) παραχώρηση του δικαιώματος απλής 
χρήσης τμήματος αιγιαλού και  παραλίας της «ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 
προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. 
Αρ. Απόφ.: 69/2012    
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 πρακτικού δημοπρασίας για την α) εκμίσθωση του δημοτικού 

αναψυκτηρίου και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται στην 

«ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», β) παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης 

τμήματος αιγιαλού και  παραλίας της «ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» προς 

τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την υπ’ αριθμ.51/2012 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας με θέμα: «έκφραση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής για 

την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου». 
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2. Την υπ’ αριθμ.115/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα: 

«εκμίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής του αναψυκτηρίου της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ και μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων 

χώρων αιγιαλού και παραλίας αυτής σε τρίτους, με τη σύναψη μισθωτικής σχέσης, 

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

αριθμ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009, όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 

1052758/1451/Β0010/10.4.2012». 

3. Την υπ’ αριθμ. 61/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

4. Την υπ’ αριθμ.721/2012 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία 

προκηρύχθηκε δημόσια ανοικτή και πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, η οποία 

διεξήχθη στις 25 Ιουνίου 2012 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

5. Το με ημερομηνία 25.06.2012 πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας, από το 

οποίο προκύπτει ότι τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο κος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, κάτοικος ΚΕΡΑΤΕΑΣ, οδός ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 13Α, ο οποίος 

προσέφερε μίσθωμα εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα οχτώ ευρώ και 

δεκατέσσερα λεπτά (199.718,14 €), με την εγγύηση του εγγυητή ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΙΩΑΝΝΗ, κατοίκου ΚΕΡΑΤΕΑΣ, οδός ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ 15. Ο 

ανωτέρω πλειοδότης προσκόμισε την υπ’ αριθμ.03221/19.06.2012 εγγυητική 

επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού επτά χιλιάδων (7.000,00) 

ευρώ. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του με 

ημερομηνία 25.06.2012 πρακτικού δημοπρασίας και την κατακύρωση της 

εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος 

χώρου που βρίσκεται στην «ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» και  της παραχώρηση 

του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και  παραλίας της «ΚΑΚΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» στους πλειοδότες. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε τα πρακτικά της 

δημοπρασίας μαζί με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της, το γεγονός ότι 

δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας και έπειτα 

από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α – Εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας που έγινε στις 25 Ιουνίου του έτους 2012 

στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής για την α) εκμίσθωση του δημοτικού 
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αναψυκτηρίου και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται στην 

«ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», β) παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης 

τμήματος αιγιαλού και  παραλίας της «ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» προς 

τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος», κατά την οποία 

τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο κος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, 

κάτοικος ΚΕΡΑΤΕΑΣ, οδός ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 13Α, με την εγγύηση του εγγυητή 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΙΩΑΝΝΗ, κατοίκου ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ 

15. 

Β – Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να μεριμνήσει για την ακριβή εκτέλεση των όρων 

της δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανωτέρω 

πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

ΘΕΜΑ: Αγωγή εταιρείας ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ – μη άσκηση έφεσης 
Αρ. Απόφ.: 70/2012    

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 

«αγωγής της εταιρείας ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι στις 06.06.2012 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθμ.438/2012 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία μετά από αγωγή της 

εταιρείας ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ κατά του τέως Δήμου Κερατέας, επιδικάστηκε ποσό 

194.770,69 ευρώ, με τόκους υπερημερίας από τις 24.09.2007 έως την εξόφληση. 

Η αγωγή αφορούσε εργολαβικό αντάλλαγμα βάσει των εγκριθέντων λογαριασμών 

των έργων «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Κερατέας» και 

«Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών οροφής ….. του Δημοτικού Κλειστού 

Γυμναστηρίου Κερατέας». 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με την από 18.05.2012 εισήγησή του 

ενημερώνει ότι βάσει των στοιχείων του φακέλου που του είχε χορηγήσει η 

Υπηρεσία, υφίσταται πράγματι η ανωτέρω οφειλή προς την ενάγουσα εταιρεία και ότι 

ο Δήμος την είχε ήδη εγγράφως συνομολογήσει με την από 12.10.2007 πρόταση 

διακανονισμού αλλά και τις από 01.09.2009 επιστολές του (τα ανωτέρω έγγραφα 

άλλωστε τα αναφέρει και η εκδοθείσα απόφαση). 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται τη μη άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου 

βοηθήματος εφόσον η αγωγή τυγχάνει συνομολογημένη εκ μέρους του Δήμου και  

επιπροσθέτως, με την εκδοθείσα απόφαση έχουν μειωθεί οι επιδικασθέντες τόκοι 

υπερημερίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε τη με ημερομηνία 18.06.2012 

εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, καθώς και το φάκελο της υπόθεσης 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Να μην ασκηθεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά την υπ’ αριθμ. 438/2012 απόφασης 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 71/2012    

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:14591/25.06.2012 

έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Παρακαλούμε όπως γίνει αποδέσμευση των κατωτέρω ποσών από τις 

αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

Α)  830,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6495.001 – ΑΑΥ: 510/2012 

Β)  148,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6672 – ΑΑΥ: 247/2012» 

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:14591/25.06.2012 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 830,00 € από τον ΚΑ 20-6495.001 «λοιπές δαπάνες γενικής φύσης». 

2. Ποσό 148,40 € από τον ΚΑ 20-6672 «ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων». 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2012 
Αρ. Απόφ.: 72/2012    

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 
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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: 14800/26.06.2012 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:14800/26.06.2012 

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: 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ 

1 20-7333.006 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

25.000,00 € 8.610,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2 30-7332.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10.000,00 € 1.975,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

3 20-6634 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2.000,00 € 938,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

4 10-6634 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8.000,00 € 1.250,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

5 25-6662.003 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ 
23/2012 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

15.000,00 € 9.731,76 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

6 20-6671 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 60ΑΗ ΚΑΙ 
145ΑΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

50.000,00 € 880,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

7 35-6672 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ 
ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 4.500,00 € 

395,60 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

8 25-6495.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΧΕΙΡΟΣ, ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΛΠ 5.000,00 € 685,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

9 10-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4.500,00 € 344,40 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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10 15-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10.000,00 € 1.672,80 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

11 20-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 70.000,00 € 13.227,50 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

12 25-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 16.000,00 € 2.804,40 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

13 35-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5.500,00 € 1.172,10 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

14 70-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8.000,00 € 738,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

15 10-7413.008 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 

25.874,09 € 25.874,09 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

16 10-6462 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 € 819,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

17 10-6261.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΚΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

20.000,00 € 4.254,57 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

18 30-7336.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

10.000,00 € 3.498,73 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

19 70-7326.007 
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 

10.000,00 € 10.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

20 70-6414.002 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ - 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 

3.000,00 € 3.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

21 70-6495.001 
ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

15.000,00 € 1.725,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 73/2012    

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. 

πρωτ: 14475/22.06.2012 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 
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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:14475/22.06.2012 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 ΣΠΥΡΟΣ 
ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 1155/03.05.12 Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 147,60 20-
7333.005 

2 ΣΠΥΡΟΣ 
ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 1156/14.05.12 Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 147,60 20-
7333.005 

3 ΣΠΥΡΟΣ 
ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 1157/15.05.12 Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 172,20 20-
7333.005 

4 ΚΑΙΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 67/20.05.2012 Χωματουργικές 
εργασίες 179,58 20-

7332.002 

5 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 34/18.06.2012 

Αποξήλωση και 
εγκατάσταση 
κλιματιστικού 
μηχανήματος στο 
γραφείο της Κοινότητας 

110,70 10-
6261.001 

6 ΞΥΝΟΣ Α.Ε. 2846262/14.06.
2012 

Προμήθεια 
κλιματιστικού 
μηχανήματος 

239,00 20-
6495.001 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΠΥΡΟΣ 
ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 1155/03.05.12 Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 147,60 20-
7333.005 

2 ΣΠΥΡΟΣ 
ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 1156/14.05.12 Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 147,60 20-
7333.005 

3 ΣΠΥΡΟΣ 
ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 1157/15.05.12 Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 172,20 20-
7333.005 

4 ΚΑΙΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 67/20.05.2012 Χωματουργικές 
εργασίες 179,58 20-

7332.002 

5 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 34/18.06.2012 

Αποξήλωση και 
εγκατάσταση 
κλιματιστικού 
μηχανήματος στο 

110,70 10-
6261.001 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 74/2012    

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 Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής» 

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

13778/13.06.2012 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, 

όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 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 και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο 

πίνακα.  

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.13778/13.06.2012 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας Λαυρεωτικής, 

− 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 Κοινότητας Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, ήτοι: 
ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΣΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 

28/3/2012 ΤΔΑ 2775 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΕΥΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΦΑΛΟΙ  115,01 10-6661 

29/3/2012 ΤΔΑ 93108 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ 
ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 103,32 10-6614 

30/3/2012 e-pass 0030944068819 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 100,00 20-6411 

1/4/2012 ΑΠ. 36 ΒΙΤΑΛΙ ΒΙΚ. ΧΑΒΑΛΙΤΣΗΣ 
ΝΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  13,00 

70-
6495.001 

2/4/2012 ΤΔΑ 1691 
ΠΕΤΡΑΚΟΥ 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΑΣΤΙΧΟ 19,68 35-6699 

γραφείο της Κοινότητας 

6 ΞΥΝΟΣ Α.Ε. 2846262/14.06.
2012 

Προμήθεια 
κλιματιστικού 
μηχανήματος 

239,00 20-
6495.001 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 26 

3/4/2012 ΤΔΑ 1692 
ΠΕΤΡΑΚΟΥ 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΝΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟ 78,01 10-7135 

4/4/2012 
ΑΠ. 
03072021600011642 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  2,47 00-6221 

10/4/2012 ΑΠ. 9 
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 20,00 10-6661 

11/4/2012 
ΑΠ. 
0307202011600007633 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  24,20 00-6221 

12/4/2012 
ΑΠ. 
03072021600011826 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  4,00 00-6221 

17/4/2012 
ΑΠ. 
03072021600011852 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  2,40 00-6221 

18/4/2012 
ΑΠ. 
03072021600011897 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  52,60 00-6221 

25/4/2012 ΑΠΥ 180 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΑΝΑΤΟΥΡΗ 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ   17,00 00-6495 

26/4/2012 
ΑΠ. 
03072021600012077 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  34,00 00-6221 

26/4/2012 
ΑΠ. 
03072021600012091 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  12,62 00-6221 

27/4/2012 
ΑΠ. 
03072021600012110 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  17,55 00-6221 

30/4/2012 ΑΠΥ 2895 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΔΕΔΕΣ 
2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΖΑΜΦΟΡ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ 6022 123,00 70-6263 

2/5/2012 e-pass 0030944068819 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 100,00 20-6411 

2/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012156 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  23,68 00-6221 

3/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012186 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  13,21 00-6221 

7/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012229 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  6,93 00-6221 

8/5/2012 ΤΔΑ 6048 ΓΚΟΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 19,68 10-6654 

8/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012254 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  8,01 00-6221 
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11/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012331 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  76,57 00-6221 

14/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012368 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  33,80 00-6221 

18/5/2012 ΑΠΥ 3559 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΩ 
ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΚΜΙ 
7345 166,05 10-6263 

19/5/2012 ΑΠΥ 3560 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΔΥΝΑΜΩ ΚΑΙ ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ 
ΚΜΙ 7345 166,05 10-6263 

21/5/2012 ΑΠΥ 3562 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ 
ΚΜΙ 7345 166,05 10-6263 

22/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012509 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  2,50 00-6221 

22/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012511 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  98,41 00-6221 

22/5/2012 ΑΠ.17 ΜΑΚΡΗ Ι. ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΑ 21,60 10-6681 
23/5/2012 ΑΠΟΚΟΜΑ 4694911 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   10,00 00-6495 
23/5/2012 ΑΠΟΚΟΜΑ 2122458 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   3,00 00-6495 

28/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012598 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  207,64 00-6221 

28/5/2012 
ΑΠ. 
03072020300001603 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  67,26 00-6221 

28/5/2012 ΤΠΥ1334 

ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΤΕ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡ.ΟΧΗΜ 
ΚΗΟ-6022 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ 
ΦΩΤΩΝ 61,50 70-6263 

28/052012 ΤΠΥ1335 

ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΤΕ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡ.ΟΧΗΜ 
ΚΗΟ-6022 ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 116,85 70-6263 

30/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012635 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  16,00 00-6221 

30/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012636 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  22,21 00-6221 

30/5/2012 
ΑΠ. 
03072021600012644 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  2,50 00-6221 

31/5/2012 ΤΔΑ 10 ΣΔΡΑΒΙΚΛΗΣ Ν. ΚΟΡΝΙΖΕΣ 98,40 10-7135 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

31/5/2012 e-pass 0030944068819 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 100,00 20-6411 

31/5/2012 ΤΔΑ 3521 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΕΒΜΕ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΟ 163,89 20-6672 

5/6/2012 
ΑΠ. 
03072011600007874 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  17,10 00-6221 

11/6/2012 
ΑΠ. 
03072021600012834 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  40,77 00-6221 

12/6/2012 
ΑΠ. 
03072021600012862 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  87,75 00-6221 

            
ΣΥΝΟΛΟ 2656,27   

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια φρέσκου 
παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 75/2012    

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 μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού που αφορά: προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το 

προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, 

ποσού 49.222,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, όπως περιγράφονται 

στην υπ΄αριθμ.34/2012 μελέτη της Υπηρεσίας, 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

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

Ν.2503/1997,  

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

Αντ. & Ναυτιλίας, 

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

− Την υπ’αριθμ.53361/02.10.2006 (ΦΕΚ 1503/Β’/11.10.2006) Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας & 

Οικονομικών – Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με το 

ΦΕΚ 990/Β/28.05.08, 
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− Την υπ’ αριθμ. 1045/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής, σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης για την ανάδειξη προμηθευτών – 

χορηγητών, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

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

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

πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίνονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του 

Κοινοτικού Συμβουλίου», 

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

διαγωνισμός αφορά την ετήσια προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, με 

3,5% λιπαρά, σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) λίτρου, για την κάλυψη των 

αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου. 

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

με κριτήριο κα               κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/1995. 

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

− Την υπ’ αριθμ.34/2012 μελέτη της Υπηρεσίας, 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ,  

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

− Την υπ’αριθμ.53361/02.10.2006 (ΦΕΚ 1503/Β’/11.10.2006) Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας & 

Οικονομικών – Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με το 

ΦΕΚ 990/Β/28.05.08, 

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

Αττικής, σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης για την ανάδειξη προμηθευτών – 

χορηγητών, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

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

49.222,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), για την προμήθεια φρέσκου 

παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για ένα (1) έτος, 

όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.34/2012 μελέτη της Υπηρεσίας. 

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

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις 

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

Γ. Η δαπάνη για την ετήσια προμήθεια γάλακτος θα βαρύνει του ακόλουθους ΚΑ του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2012 και τους 

αντίστοιχους του έτους 2013: 

10-6263: προμήθεια γάλακτος για την υπηρεσία σχολικών φυλάκων 

15-6263: προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

Σπίτι» και τις καθαρίστριες σχολικών κτιρίων 

20-6263: προμήθεια γάλακτος για την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

25-6263: προμήθεια γάλακτος για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης 

35-6263: προμήθεια γάλακτος για την υπηρεσία πρασίνου 

45-6263: προμήθεια γάλακτος για την υπηρεσία νεκροταφείου 

70-6263: προμήθεια γάλακτος για τις λοιπές υπηρεσίες  

Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο του Δήμου Λαυρεωτικής την 

………………….  έτους 2012 και από ώρα ………έως ώρα ……….., ενώπιον της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού έως την ………. του έτους 2012 και από ώρα 

……. έως ώρα……….. 

Επίσης, προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο ώστε να 

πρωτοκολληθούν μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο της 

προσφοράς θα αναγράφονται: 

- Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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2. Το προσφερόμενο γάλα πρέπει να προσφέρει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ 

αριθμ………. μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Στο διαγωνισμό για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος μπορούν να λάβουν μέρος 

Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το 

αντικείμενο της προμήθειας. 

Κάθε προμηθευτής που παίρνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί 

ποινή αποκλεισμού, μαζί με την οικονομική προσφορά του, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

− Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί 

μέχρι έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

− Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι 

δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ 

− Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 που θα αναφέρει ότι ο 

συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα  

− Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

− Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 

ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον 

προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα 

(1) τουλάχιστον μήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο. Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή 

τους νομίμους εκπροσώπους τους.  
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Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 

κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι μετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιμές μονάδος στις τιμές του  

προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει την αξία του γάλακτος, τη μεταφορά και την 

παράδοσή του στις αποθήκες  του Δήμου. 

Η τιμή θα δίδεται σε ευρώ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς και θα είναι 

σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν θα 

υπόκειται σε αναθεώρηση. 

Η τιμή ανά μονάδα θα δίνεται ως εξής: 

- Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 

- Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις, χωρίς 

ΦΠΑ. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον Προμηθευτή που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή, εφόσον έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κριθεί ότι 

η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Ο Δήμος δεν θα δεχθεί προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα έξι (6) 

μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση, 

μέχρι το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες και μέχρι την 

ανάδειξη του επόμενου μειοδότη. 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή 

της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης και μόνο κατά την 

αποσφράγιση των προσφορών ή μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

ημερομηνία διενέργειας αυτού. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα αποφαίνεται η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου. Ενστάσεις οι οποίες υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο 

από τους προαναφερόμενους λόγους, και όπως προβλέπεται στο άρθρο 209 του Ν. 

3463/2006, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή 

κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
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6. Η ποσότητα του γάλακτος με βάση τις ανάγκες του Δήμου, θα παραδίδεται στις 

αποθήκες των Υπηρεσιών κάθε εργάσιμη ημέρα. Το γάλα θα είναι παραγωγής το 

πολύ της προηγούμενης ημέρας, όπως αυτό αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που 

θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτού. Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με 

ειδικά ψυγεία και θα παραδίδεται στο χώρο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. Ο 

ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει για όλο το χρονικό διάστημα που θα 

διαρκέσει η σύμβαση ικανό αριθμό ψυγείων για τη διατήρηση του γάλακτος μέχρι τη 

χορήγηση αυτού στους δικαιούμενους εργαζόμενους. Τα έξοδα μεταφοράς του είδους 

βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίζει δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η 

ποσότητα του παραδιδόμενου είδους ανά Υπηρεσία.  

7.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση του γάλακτος που οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του προμηθευτή ή παραδοθεί στο Δήμο ποσότητα γάλακτος διαφορετικής 

ημερομηνίας παραγωγής από την οριζόμενη ανωτέρω ή η παράδοση της προμήθειας 

στο Δήμο δεν είναι τακτή και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, να επιβληθεί στον Προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το 2,5% της συμβατικής 

αξίας του ακατάλληλου γάλακτος, χωρίς του ΦΠΑ ή αυτού που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. Επίσης, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο προμηθευτής να κηρυχθεί έκπτωτος. 

8. Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, στο 

τέλος κάθε επόμενου μήνα που εκτελέστηκε η προμήθεια, με την προσκόμιση 

τιμολογίων ανά υπηρεσία και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 

συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

9. Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης της 

διακήρυξης, χαρτόσημα, καθώς και κρατήσεις α) 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., οι επιβαλλόμενες 

κρατήσεις από φόρους, τέλη, δικαιώματα, β) 0,30% υπέρ του Ταμείου Αρωγής των 

Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης  γ) 0,25% 

υπέρ του Δημοσίου, δ) Φόρος Εισοδήματος 4% βαρύνουν τον ανάδοχο και θα 

περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον ανάδοχο τιμή. Οι κρατήσεις με τα στοιχεία α, 

β και γ, υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4%. 

10. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Προμηθευτή καθυστερήσει από την 

Αναθέτουσα Αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από 

αυτόν, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον Προμηθευτή.  
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11. Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται στους κατά τόπους χώρους εργασίας των 

δικαιούχων του Δήμου που θα ορίζονται από την Υπηρεσία, στους οποίους θα 

εγκατασταθούν ειδικά ψυγεία με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή (2 - 3 τόποι 

εργασίας).  

12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση Δημάρχου ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στον προμηθευτή που θα γίνει η 

κατακύρωση θα αποσταλεί ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 

13. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος για γνώση των ενδιαφερόμενων, περίληψη δε αυτής θα δημοσιευθεί σε 

μία (1)  ημερήσια τοπική και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.  

14. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύ έχουν οι 

διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν και του 

Ν.3463/2006. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «ασφάλιση οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 76/2012    

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 μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης 

του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Την υπ΄αριθμ.36/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ. 

− 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. 

− Τις διατάξεις του Ν.489/76 περί «υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων 

αυτοκινήτων αστικής ασφάλισης». 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού. 
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− Την υπ’ αριθμ.11/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

διάθεση της πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 10-6253, 15-6253, 20-6253, 25-6253, 35-

6253, 70-6253 του προϋπολογισμού έτους 2012 για τα ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί στην υποχρεωτική κάλυψη – ασφάλιση 

όλων των μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων, επιβατικών, κλπ για χρονικό 

διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος εκτός των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων που 

αναγράφονται στην αριθμ.36/2012 μελέτη της Υπηρεσίας, έχει την υποχρέωση 

ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 Η ασφάλιση των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 

28/80 και του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως και των ισχυουσών 

διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης μεταφορικών μέσων. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ.36/2012 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 .ΠΔ.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.36/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ, σχετικά με την ασφάλιση των αυτοκινήτων, 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ  1 
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Τόπος και χρόνος διενέργειας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ………………………, ημέρα ………………….., 

ενώπιον της  Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Κουντουριώτη 

1, Λιμάνι Λαυρίου, με ώρα έναρξης στις ……………. και ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών στις ………... 

ΑΡΘΡΟ  2 

Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι 

κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) οι γενικοί όροι ασφάλισης,  

γ) η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  

Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στη υπ’ αριθμ. ………/2012 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ  3 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, στα τηλ. 22923 20147  & 20162 (κα 

Μαργαρίτη – κα Σκλέπα).  

Αντίγραφο της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους 

ενδιαφερόμενους, έπειτα από αίτηση που υποβάλλουν στην ανωτέρω υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ  4 

Δικαιούχοι συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης 

ευθύνης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και 

παρέχουν εχέγγυα καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και 

διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82, όπως ισχύει 

αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. 

Εφόσον οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ασφαλιστικά πρακτορεία συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο 

διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας ασφαλίσεων κλπ) για 
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λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί, καθώς και η 

προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η 

περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική 

επιχείρηση. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 

εταιρείες. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Προσόντα διαγωνιζόμενων και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία 

επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, οι 

οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

− Αντίγραφο της συστατικής πράξης της ασφαλιστικής εταιρείας 

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικής Οργάνωσης στην 

οποία ανήκουν. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:  

α. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους 

οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  

β. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς των ΟΤΑ,  

γ. δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

δ. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά, καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, θα κατατεθούν από τον 

ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αν πρόκειται για εταιρεία, το 

πιστοποιητικό αυτό θα αφορά το διαχειριστή της εταιρείας. 

Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή, η οποία θα τροποποιήσει τους όρους 

της δημοπρασίας. 

− Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα ή γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας 

διακήρυξης.  

− Ασφαλιστική ενημερότητα. 

− Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή στο διαγωνισμό). 
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Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν 

επιπλέον: 

− Βεβαίωση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ)  

− Βεβαίωση Σ.Α.Π. φιλικού διακανονισμού 

− Πιστοποιητικό «μη ανακλήσεως της άδειας» από το Υπουργείο Εμπορίου 

Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και 

έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της 

παρεχόμενης υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί του ποσού της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι 

2.500,00 ευρώ και περιλαμβάνει απαραίτητα τα κάτωθι στοιχεία: 

- Την ημερομηνία έκδοσης 

- Τον εκδότη 

- Το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται 

- Τον αριθμό της εγγύησης 

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

- Τον τίτλο της διακήρυξης 

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να είναι ένα 

μήνα μεταγενέστερη από τη λήξη της ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη 

διακήρυξη 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται κατά 

την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία 

ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας.  

ΑΡΘΡΟ 7  

Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

Η επωνυμία του διαγωνιζόμενου. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού και ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
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ορίζει η διακήρυξη και στον οποίο αναγράφονται η επωνυμία του ενδιαφερόμενου και 

ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοικτό φάκελο δεν γίνονται αποδεκτές και 

επιστρέφονται αμέσως στους ενδιαφερόμενους. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. 

 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 

κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους 

διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού 

τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.  

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 

εταιρείες ή κοινοπραξίες.  

Δεν μπορεί να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που 

εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας 

εταιρείας. 

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της 

εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή 

αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

Επίσης, προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή 

στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, 195 00 ΛΑΥΡΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις 

κρατήσεις υπέρ τρίτων, εκτός του χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η τιμή της προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus malus και θα 

αναγραφεί αριθμητικά και ανά όχημα. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα οχήματα του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αυτά 

αναφέρονται στην αριθμ…../2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής δεν γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ  8 

Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Οικονομική Επιτροπή που συνεδριάζει 

δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 1 της 

παρούσας διακήρυξης. 

Πάνω σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της 

προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της 

προσφοράς, καθώς  - και σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση 

απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας.  

Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης 

της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και 

αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και 

μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής. 

Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει 

σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού 

φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι 

στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα 

των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 24 από 26 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα 

σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη 

δημοπρασία κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα κάθε διαγωνιζόμενου και το 

περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς του, τα οποία καταχωρούνται στα πρακτικά. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. Προσφορές εντελώς 

αόριστες ή υπό αίρεση απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση 

που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της 

δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που αρνηθεί κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 50 του ΠΔ 28/80. 

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η 

δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί 

απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ  9 

Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας – υποβολή πρακτικού 

Οι ενστάσεις α. κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας κατατίθενται εγγράφως στην 

Οικονομική Επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού, β. κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και την επόμενη της 

ανακοινώσεως αυτού.  

Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται την ίδια 

ημέρα στην Επιτροπή Δημοπρασίας. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική 

Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ανακήρυξη μειοδότη – κατακύρωση 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήμου για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες 
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για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 

την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του δήμου. 

ΑΡΘΡΟ  11 

Χρονική ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

Μετά την παρέλευση του τετραμήνου ο ενδιαφερόμενος μπορεί  εφ’ όσον επιθυμεί, να 

αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 12 

Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν αναλυτικό τεύχος των 

ασφαλιστικών καλύψεων που προσφέρουν ανά αυτοκίνητο και όχημα, στο οποίο θα 

δίδεται σαφής περιγραφή για την παροχή υπηρεσιών. Όποια προσφορά δεν 

συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς 

τεχνικές περιγραφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ  13 

Χρόνος διάρκειας της σύμβασης 

Η περίοδος ασφάλισης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την 

υπογραφή της σύμβασης για όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, αυτά που 

αναφέρονται στην μελέτη αλλά και αυτά που πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για μία (1) ακόμα ασφαλιστική περίοδο. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του 

(όπως ορίζονται από τη σύμβαση και το νόμο), η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από 

πλευράς Δήμου με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Τρόπος πληρωμής 

Η συμπλήρωση των ασφαλίστρων θα γίνεται από τον ανάδοχο και η εξόφληση του θα 

γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κάθε ασφαλιστήριου 

συμβολαίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο οποίο θα 

περιέχονται όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης.  

Επίσης, ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις: 1,5% υπέρ Τ.Ε.ΑΔ.Υ.- 

Τ.Α.Δ.Κ.Υ, 0,5% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. – Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και 8% φόρος επί του καθαρού 

ασφαλίστρου. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Αναπροσαρμογή τιμών 

Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον Ανάδοχο για όλο το 

χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για ακόμα ένα έτος επιτρέπεται η 

αναπροσαρμογή των τιμών, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα καταθέσει εκ νέου 

προσφορά στην οποία θα αναφέρεται η μέθοδος αναπροσαρμογής και η Υπηρεσία θα 

την κάνει δεκτή. 

ΑΡΘΡΟ 17  

Κοινοποίηση – δημοσίευση 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε περίληψη κατά τα νόμιμα. Επίσης, περίληψη της 

παρούσας θα αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lavreotiki.gr, στη Διαύγεια 

και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για γνώση των 

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

διαγωνισμού. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσουνάκης Κυριάκος 

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Σαλίβερος Γεώργιος         
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