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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 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 29 Απριλίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Μ. Δευτέρα, ώρα 12:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 25.04.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Λουκάς Δημήτρης 

Απόντα μέλη : 2 

Σαλίβερος Γιώργος, Παμφίλης Απόστολος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για 
το έργο: «συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής & οικονομικής υποστήριξης 
παρεμβάσεων της πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:60/2013 

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 4ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών για το έργο: συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής & οικονομικής 

υποστήριξης παρεμβάσεων της πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κερατέας», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.94/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του 

έργου: «συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης των 

παρεμβάσεων της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας Κερατέας» και η ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7311.019 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2012. 

 Περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού με αρ. πρωτ: 

24212/25.10.2012 δημοσιεύθηκε κατά τα νόμιμα στις εφημερίδες «Δημότης 
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Ανατολικής Αττικής» και «Γενική Δημοπρασιών», στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 Ως ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού ορίστηκε η 15 

Νοεμβρίου 2012 και συντάχθηκε το αριθμ. πρωτ:26533/15.11.2012 πρακτικό 

διενέργειας και αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού. 

 Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκε η με ημερομηνία 31.12.2012 

ένσταση της εταιρείας ACOUSTIC SCIENCE/Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Ο.Ε., η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό 

πρωτ:27850/31.12.2012. 

 Με την υπ’ αριθμ.24/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν 

εισηγήσεως της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου 

διαγωνισμού, απορρίφθηκε η ανωτέρω ένσταση ως εκπρόθεσμη. 

 Στις 3 Απριλίου 2013 συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

του πρόχειρου διαγωνισμού προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών και συντάχθηκε το αριθμ. πρωτ:6805/03.04.2013 πρακτικό 

ΙΙ, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 15/11/2012 
– ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 11.00ΠΜ 
 
Οι παρακάτω υπογραφόμενοι: 

1. ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

2.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

3. ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ4/Δ 

που αποτελούμε την επιτροπή Διαγωνισμού των εργασιών «Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Τεχνικής και Οικονομικής Υποστήριξης Παρεμβάσεων της Πράξης 

Εξοικονόμηση Ενέργειας Κερατέας», που συγκροτήθηκε με την 94/2012 απόφαση 

της Ο.Ε. συνήλθε την 03/04/2013 σε δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να προβεί 

στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν την 

15/11/2012. 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί 

συνόλου 3 μελών παραβρέθηκαν 3 μέλη, κήρυξε την έναρξη την συνεδρίαση της 

επιτροπής η οποία προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
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Κατά τη αποσφράγιση των οικονομικών καταγράφηκαν οι εξής προσφορές. 

A/A ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
ΝΑΤΑΛΙΟΣ 35.670,00 € 

2 MASTER A.E. 29.670,00 € 

3 ACOUSTIC - 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 30.135,00 € 

4 IEM 39.560,00 € 

Κάνοντας χρήση του άρθρου Β.3.4.3 (ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), ο παραπάνω πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: 

A/A ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
ΝΑΤΑΛΙΟΣ 35.670,00 € 17 

2 MASTER A.E. 29.670,00 € 31 

3 ACOUSTIC - 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 30.135,00 € 30 

4 IEM 39.560,00 € 8 

Ο πίνακας αξιολόγησης  κάνοντας χρήση του άρθρου Β.3.5 (ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ), ο πίνακας αξιολόγησης διαμορφώνεται ως εξής: 

A/A ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ 35.670,00 € 17 51 44 

2 MASTER A.E. 29.670,00 € 31 73 65 

3 ACOUSTIC - 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 30.135,00 € 30 61 55 

4 IEM 39.560,00 € 8 85 70 

 Ο τελικός πίνακας αξιολόγησης διατεταγμένος κατά φθίνουσα σειρά ως προς την 

τελική βαθμολογία αξιολόγησης διαμορφώνεται ως εξής: 

A/A ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 IEM 39.560,00 € 8 85 70 

2 MASTER A.E. 29.670,00 € 31 73 65 
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3 ACOUSTIC - 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 30.135,00 € 30 61 55 

4 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
ΝΑΤΑΛΙΟΣ 35.670,00 € 17 51 44 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η επιτροπή  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ότι προκριτέα είναι η προσφορά της επιχείρησης ΙΕΜ Α.Ε.  η οποία παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Β.Τ.Α.=70) 

Το παρόν πρακτικό να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να 

κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− την υπ’ αριθμ.94/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την αρ. πρωτ:24212/25.10.12 περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού, 

− το αριθμ. πρωτ:26533/15.11.12 πρακτικό διενέργειας & αξιολόγησης 

προσφορών, 

− την αριθμ. πρωτ: 27850/31.12.12 ένσταση της εταιρείας ACOUSTIC SCIENCE/Γ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Ο.Ε, 

− την υπ’ αριθμ.24/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:6805/03.04.2013 πρακτικό ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
α) εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών (αρ. 

πρωτ:6805/03.04.2013) για το έργο: «συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και 

οικονομικής υποστήριξης των παρεμβάσεων της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Κερατέας», σύμφωνα με το οποίο προκριταία είναι η προσφορά της επιχείρησης ΙΕΜ 

Α.Ε.  η οποία παρουσιάζει την μεγαλύτερη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(Β.Τ.Α.=70). 

β) κατακυρώνει ως ανάδοχο του έργου «συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και 

οικονομικής υποστήριξης των παρεμβάσεων της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Κερατέας» την εταιρεία ΙΕΜ Α.Ε., έργα – έρευνες – μελέτες περιβάλλοντος, με έδρα 

στην Αθήνα, Διοχάρους 14 & Ουμπλιανής, με ΑΦΜ 095594391, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ 

Αθηνών. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση της δαπάνης για το χρηματικό 
ένταλμα 49Α/2013 
Αρ. Απόφ.:61/2013 
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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 «απόδοσης λογαριασμού και έγκρισης δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 

49Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:7717/23.04.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 38/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 10.201,61 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7434.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ, για τη μετατόπιση στύλων στην περιοχή Λεγραινών Λαυρεωτικής. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριος Πανάγιος, ΤΕ 

Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, με βαθμό Δ’. 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να 

γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 

11.06.2013.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 10.201,61 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

από υπολόγου της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του 

λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.38/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:7717/23.04.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική 

Υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει το Δημήτριο Πανάγιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, 

υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί 
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για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, για τη μετατόπιση στύλων στην περιοχή Λεγραινών 

Λαυρεωτικής. 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:62/2013 

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 6Ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης περί «έκθεσης εσόδων –εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού 

έτους 2013» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία 

καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: 

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, 

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

έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

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

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

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι 

στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν 

πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, 

μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των 

δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για 

έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. 

οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων 

τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
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προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο 

από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 

δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται 

στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 

7627/23.04.2013 έγγραφό της υπέβαλλε στην Οικονομική Επιτροπή την έκθεση 

εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου έτους 2013 (χρονικό διάστημα από 01.01.2013 

έως 31.03.2013), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 

Δήμων και των Περιφερειών» 

- την αριθμ. πρωτ: 7627/23.04.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του 

Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 12414103,37 1314644,9 0,105899 1314644,9 0,105899 1 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 71000 7812 0,110028 7812 0,110028 1 
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 30000 720,92 0,024031 720,92 0,024031 1 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5900966,04 311042,09 0,05271 311042,09 0,05271 1 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 773290,33 90130,08 0,116554 90130,08 0,116554 1 
5 Φόροι και εισφορές 1166306,88 97810,73 0,083864 97810,73 0,083864 1 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 4384340,12 799474,08 0,182348 799474,08 0,182348 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 88200 7655 0,086791 7655 0,086791 1 
1 Εκτακτα έσοδα 12142608,79 466186,24 0,038393 466186,24 0,038393 1 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6237665,58 22014,76 0,003529 22014,76 0,003529 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 5715943,21 415818,73 0,072747 415818,73 0,072747 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 180500 27834,55 0,154208 27834,55 0,154208 1 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 8500 518,2 0,060965 518,2 0,060965 1 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2074000 1543692,94 0,744307 1031311,24 0,497257 0,668081 

21 Τακτικά έσοδα 2073000 1536685,94 0,741286 1030407,9 0,497061 0,670539 
22 Έκτακτα έσοδα 1000 7007 7,007 903,34 0,90334 0,12892 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3718335,95 4094460,84 1,101154 203317,89 0,05468 0,049657 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3718335,95 4094460,84 1,101154 203317,89 0,05468 0,049657 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2363434,88 568422,7 0,240507 370160,26 0,15662 0,651206 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2317934,88 567814,31 0,244966 369551,87 0,159432 0,650832 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 45500 608,39 0,013371 608,39 0,013371 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1862280,93           

  Σύνολα εσόδων 34574763,92 7987407,62   3385620,53     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 13926103,02 12111681,7 0,869711 2220610,15 0,1594567 1965289,44 1859850,38 0,1335514 0,8375402 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4471151,65 4360715,38 0,9753 873488,93 0,1953611 868570,97 868570,97 0,1942611 0,9943698 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 511845 493655 0,964462 67331,51 0,1315467 50675,71 49445,71 0,0966029 0,7343621 
62 Παροχές τρίτων 3365141,26 3001738,84 0,89201 408129,89 0,1212817 272096,64 175311,65 0,0520964 0,4295487 
63 Φόροι - τέλη 26700 24200 0,906367 90 0,0033708 90 90 0,0033708 1 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 679203,6 635097,02 0,935061 13224,78 0,019471 9176,3 8076,3 0,0118908 0,6106945 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 446440,61 446440,61 1 107263,7 0,2402642 107263,7 107263,7 0,2402642 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 938326,07 707891,6 0,75442 159659,65 0,1701537 65994,43 59670,36 0,0635924 0,3737348 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3480294,83 2441943,25 0,701648 591421,69 0,1699344 591421,69 591421,69 0,1699344 1 
68 Λοιπά Έξοδα 7000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

7 Επενδύσεις 7710558,53 2720902,58 0,35288 513755,83 0,0666302 498105,03 496296,93 0,0643659 0,9660171 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1246321,67 52794,02 0,04236 2303,32 0,0018481 2103,3 295,2 0,0002369 0,1281628 
73 Έργα 5938073,16 2607381,7 0,439096 505034,85 0,0850503 496001,73 496001,73 0,0835291 0,9821139 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 526163,7 60726,86 0,115414 6417,66 0,0121971 0 0 0 0 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 12920189,23 9501164,69 0,735373 7114461,39 0,5506468 1477430,05 1250280,65 0,0967695 0,1757379 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 7362781,66 7169749,88 0,973783 1278943,55 0,1737039 927093,73 700266,3 0,0951089 0,547535 
82 Αποδόσεις 2341414,81 2331414,81 0,995729 311122,8 0,1328781 550336,32 550014,35 0,2349068 1,7678368 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 4 0 0 5524395,04 1381098,8 0 0 0 0 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3215988,76 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεματικό 17913,14                 
  Σύνολα δαπανών 34574763,92 24333748,97   9848827,37   3940824,52 3606427,96     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013   

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

1ο Τρίμηνο 2013 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.259.708,37 6.259.708,37 6.579.637,16 1,05 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 4.280.872,14 4.280.872,14 4.602.388,36 1,08 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00   
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.978.836,23 1.978.836,23 1.977.248,80 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.963.887,01 1.963.887,01 1.675.576,28 0,85 
1. Ταμείο 984,93 984,93 7.637,43 7,75 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.962.902,08 1.962.902,08 1.667.938,85 0,85 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.852.251,34 1.852.251,34 1.852.251,34 1,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 26.487,59 26.487,59 26.487,59 1,00 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.825.763,75 1.825.763,75 1.825.763,75 1,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3.566.836,00 3.566.836,00 3.489.680,43 0,98 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.281.716,74 3.281.716,74 3.281.716,74 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 285.119,26 285.119,26 207.963,69 0,73 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.423.248,52 7.423.248,52 6.548.442,37 0,88 
1. Προμηθευτές 6.855.842,05 6.855.842,05 6.339.532,31 0,92 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 62.267,35 62.267,35 46.968,34 0,75 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 190.826,97 190.826,97 0,00 0,00 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 314.312,15 314.312,15 161.941,72 0,52 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 540.240,23 540.240,23 540.240,23 1,00 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00   
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 540.240,23 540.240,23 540.240,23 1,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00   
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής 

απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Λουκάς Δημήτρης, μειοψήφησε διότι 

υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα πληρωθέντα – βεβαιωθέντα και 

εισπραχθέντα. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 
Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:63/2013 

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 7ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής 

Κοινότητας Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 

αριθμ. πρωτ:7599/22.04.2013 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής 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 

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας, όπως αυτές 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’ αρ.πρωτ:7599/22.04.2013 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας Κερατέας, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 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 Κερατέας, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ 

1 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤ. 21/10.04.2013 
Εργασίες επισκευής του ΜΕ 
88151 141,45 € 70-6263 

2 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤ. 20/09.04.2013 
Εργασίες επισκευής του ΜΕ 
117981 141,45 € 70-6263 
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3 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤ. 228/09.04.2013 
Προμήθεια ανταλλακτικών για 
ΜΕ 117981 144,95 € 70-6671 

4 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤ. 229/10.04.2013 
Προμήθεια ανταλλακτικών για 
ΜΕ 88151 144,95 € 70-6671 

5 ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 2746/22.03.2013 
Προμήθεια υλικών για την 
συντήρηση κτιρίων 141,45 € 

10-
6261.001 

6 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. 8/03.04.2013 
Εργασίες επισκευής του ΜΕ 
117981 98,40 € 70-6263 

7 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. 9/03.04.2013 
Εργασίες επισκευής του ΜΕ 
88151 98,40 € 70-6263 

8 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 601/28.03.2013 
Προμήθεια κλειδιών για το 
δημοτικό κατάστημα 56,58 € 

10-
6261.001 

9 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. 81/06.04.2013 
Αντικατάσταση τζαμιών στο 
δημοτικό Γυμναστήριο 309,96 € 

30-
7336.009 

10 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 27/03.04.2013 
Προμήθεια κλειδιών για το 
δημοτικό κατάστημα 76,08 € 

10-
6261.001 

11 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 26/03.04.2013 
Αντικατάσταση κυλίνδρων στο 
δημοτικό κατάστημα 100,03 € 

10-
6261.001 

12 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ ΝΕΚΤΡΑΡΙΟΣ 3/18.03.2013 
Επισκευή ελατηρίων στο ΜΕ 
88151 123,00 € 70-6263 

13 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ ΝΕΚΤΡΑΡΙΟΣ 4/26.03.2013 
Τοποθέτηση καλυμμάτων στο 
Με 88151 77,49 € 70-6263 

14 ΑΡΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ. 22/30.03.2013 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 45,58 € 15-6634 

15 
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ 
Π.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 28622/04.04.2013 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 
την υπηρεσία Πρασίνου 25,90 € 

20-
6264.001 

16 
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ 
Π.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 236/03.04.2013 

Επισκευή μηχανημάτων της 
υπηρεσίας Πρασίνου 147,60 € 

20-
6264.001 

17 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. 316/05.04.2013 
Προμήθεια ανταλλακτικών για 
το ΜΕ 88151 112,59 € 70-6671 

18 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. 309/03.04.2013 
Προμήθεια ανταλλακτικών για 
το ΜΕ 88151 149,00 € 70-6671 

19 
ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. 120720/15.03.2013 

Προμήθεια υλικών για την 
συντήρηση κτιρίων 55,01 € 

10-
6261.001 

20 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. 07/08.03.2013 
Επισκευή του οχήματος ΜΕ 
66326 24,60 € 30-6263 

21 ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4/08.03.2013 
Προμήθεια ανταλλακτικών για 
το όχημα ΜΕ66326 193,11 € 30-6672 

22 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. 1/28.02.2013 
Επισκευή του οχήματος ΜΕ 
123806 98,40 € 30-6263 

23 ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2/27.02.2013 
Προμήθεια ανταλλακτικών για 
το όχημα ΜΕ 123806 355,47 € 30-6672 

24 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 189/04.04.2013 Έκδοση πιστοποιητικών 18,00 € 00-6494 

25 ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ 111/12.04.2013 
Προμήθεια υλικών για την 
υπηρεσία Πρασίνου 105,04 € 35-7135 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.984,49 €  

 
ΘΕΜΑ: Διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου 
Λαυρεωτικής της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2012 
Αρ. Απόφ.:64/2013 

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 «ορισμού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο 

οικονομικού έτους 2012», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις 

διατάξεις των παρ.1, 2 & 3 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας»: 
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«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

υποβάλλει δια  μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της 

διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο 

λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του 

άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που 

έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή 

υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή 

επιτροπή τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, 

υποβάλλει τον  απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό 

λογιστικό σχέδιο Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα 

χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο  δημοτικό συμβούλιο. 

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο 

δημοτικό  συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο 

των  οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό 

ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους 

αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα 

διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και 

τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι 

οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο 

χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει 

εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και 

εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων 

κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  

διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις 

που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 

ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  

καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από 

τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για 

κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο 

δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας». 
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή έχει ως 

αντικείμενο τη σύνταξή τους, σύμφωνα με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων & 

Κοινοτήτων, όπως ορίζεται στο ΠΔ 315/1999. 

Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94, με βάση τις ελεγκτικές ώρες που 

απαιτούνται για τον ενδελεχή έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 

Με βάση τα ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν για τον ορισμό του ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού 

και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2012, καθώς και για την 

αμοιβή του. 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 163, παρ.1, 2 & 3 του Ν.3463/2006  

- τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, μέλη της ΣΟΛ ΑΕ, κο Αγγέλου 

Παναγιώτη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 23721, ως τακτικό ελεγκτή και Βασιλική Μερεντίτη, Α.Μ. 

ΣΟΕΛ 16381, ως αναπληρωματικό ελεγκτή, για τον έλεγχο του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Καθορίζει την αμοιβή τους στο ποσό των 13.508,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 

16.614,84 ευρώ. 

Γ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6115 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «πλακόστρωση 1ου Νηπιαγωγείου & 
2ου Δημοτικού Σχολείου της ΔΕ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:65/2013 

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 «απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: «πλακόστρωση 1ου Νηπιαγωγείου & 2ου 

Δημοτικού Σχολείου της ΔΕ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Είναι αναγκαία πλακόστρωση των ανωτέρω αναφερομένων σχολείων, καθότι 

η υπάρχουσα επιφάνεια αποτελείται είτε από κατεστραμμένες πλάκες είτε από 
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τελείως απομακρυσμένες πλάκες και καλύπτει έκταση περί των 110m2 και 105m2 

αντίστοιχα. 

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2013 στον ΚΑ 30-6261.004 έχει προβλεφθεί η δαπάνη για το ανωτέρω έργο. 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 18.04.2013 Τεχνική 

Έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

4.920,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην οποία 

περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλακόστρωση των 

σχολείων.  

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κατωτέρω: 

1. Ξήλωμα των κατεστραμμένων πλακιδίων 

2. Επίστρωση τσιμεντοκονιάματος 450gr (1:3) 

3. Τοποθέτηση πλακιδίων συνολικής επιφάνειας 215 m2 

4. Η συνολική διάρκεια της εργασίας θα είναι επτά (7) ημέρες. 

Επειδή το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την ανωτέρω εργασία, 

προτείνεται η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999, όπου ορίζονται τα εξής: «για 

μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από αυτά δεν 

υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με 

διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την 

περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική 

απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία 

αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του 

άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το 

Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν 

επρόκεται για εκτέλεση έργου με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 

για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους 

ανάθεσης». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.9 του Ν.3731/08, όπου ορίζονται τα 

ακόλουθα: «Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 

171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που 

αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του 
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Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση 

ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία 

Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό 

την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των 

ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Μετά από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την 

ανωτέρω εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Ιωάννης Μάσκουλης, εργολάβος οικοδομών, 

με έδρα Μιαούλη 2, Κερατέα, με ΑΦΜ 054753629, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου - Κορωπίου, με 

προσφερόμενη έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι 

5.930,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του ΠΔ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 229/1999, 

− της παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− τη με ημερομηνία 18.04.2013 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α. Αναθέτει την «πλακόστρωση 1ου Νηπιαγωγείου & 2ου Δημοτικού Σχολείου της ΔΕ 

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», στον κο Ιωάννη Μάσκουλη, εργολάβο 

οικοδομών, με έδρα Μιαούλη 2, Κερατέα, με ΑΦΜ 054753629, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου - 

Κορωπίου, στο ποσό των 4.799,65 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 5.903,57 ευρώ, 

σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 5.903,57 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.004 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εκτέλεση του έργου.  

Δ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Δημήτριο Πανάγιο, ΤΕ 

Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη 

διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.2 του άρθρου 15 του ΠΔ 229/1999. 
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Ε. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου 

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτρης Λουκάς μειοψήφησε διότι 

διαφωνεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού συντήρησης και επισκευής οχημάτων με 
ημερομηνία 19.04.2013 
Αρ. Απόφ.:66/2013 

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 του πρακτικού συντήρησης και επισκευής οχημάτων με ημερομηνία 

19.04.2013» 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.27/2013 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, 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 19-04-2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακολούθων οχημάτων: 

1. ΚΗΗ-5504  (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει αντικατάσταση των   ελαστικών (4 

ελαστικά).  

2. ΚΗΗ-5505  (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει αντικατάσταση των   ελαστικών (4 

ελαστικά).  

3. ΚΥ-7941 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει αντικατάσταση των   ελαστικών (4 

ελαστικά).  
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4. ΜΕ-88151 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει αντικατάσταση των   ελαστικών (4 

ελαστικά).  

5. ΜΕ-94682 (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ): πρέπει να γίνει αντικατάσταση των   ελαστικών (6 

ελαστικά).  

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, 

− Τo με ημερομηνία 19.04.2013 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 αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΚΗΗ 5504 

Πυροσβεστικό, στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία ελαστικών – βουλκανιζατέρ, 

με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 

022119600, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 520,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 520,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. 

2. Αναθέτει την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΚΗΗ 5505 

Πυροσβεστικό, στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία ελαστικών – βουλκανιζατέρ, 

με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 

022119600, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 520,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 520,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. 

3. Αναθέτει την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΚΥ 7941 

πυροσβεστικό, στον κο Πέππα Μ. Επαμεινώνδα, εμπόρια ελαστικών – 

βουλκανιζατέρ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, με ΑΦΜ 
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066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου) στο ποσό των 460,07 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 460,07 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. 

4. Αναθέτει την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΜΕ 88151 

πυροσβεστικό, στον κο Πέππα Μ. Επαμεινώνδα, εμπόρια ελαστικών – 

βουλκανιζατέρ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, με ΑΦΜ 

066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου) στο ποσό των 500,07 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 500,07 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. 

5. Αναθέτει την αντικατάσταση έξι (6) ελαστικών στο ΜΕ 94682 Γκρέιντερ, στον 

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

Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 3.360,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.360,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

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

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τους Αναδόχους. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού συντήρησης και επισκευής οχημάτων με 
ημερομηνία 15.03.2013 
Αρ. Απόφ.:67/2013 

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 του πρακτικού συντήρησης και επισκευής οχημάτων με ημερομηνία 

15.03.2013» 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 
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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.27/2013 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, 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 15-03-2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακολούθων οχημάτων: 

6. ΚΗΗ-2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή φάρου, φώτων 

πορείας και πίσω προβολέα.  

7.  ΜΕ-88151 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει επισκευή  φάρου,  φώτων πορείας  

και  καλωδιώσεων 

8.  ΚΗΟ-6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή  φώτων, αλλαγή 

πίσω  προβολέα  και  αλλαγή  ιμάντα δυναμό  και  λαδιού.  

9.  ΚΗΟ-5635 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή των φώτων, 

φωτισμού  καντράν και  επισκευή υαλοκαθαριστήρων.  

10.  ΚΗΙ-3088 (ΚΑΔΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή  δυναμό, φώτων, αλλαγή 

αυτομάτου και υαλοκαθαριστήρων.  

11.  ΚΗΙ-3140 (ΦΟΡΤΗΓΟ): πρέπει να γίνει επισκευή  μίζας,  φώτων και  αλλαγή  

υαλοκαθαριστήρων.  

12.  ΚΗΙ-3195 (Απορριμματοφόρο): πρέπει να γίνει επισκευή  καλωδιώσεων  και  

φώτων.  

13.  ΚΗΙ-7311 (ΠΟΥΛΜΑΝ): πρέπει να γίνει έλεγχος, επισκευή  καλοριφέρ,  φώτων  

και  δυναμό. 

14.  ΚΗΥ-8431 (ΦΟΡΤΗΓΟ): πρέπει να γίνει επισκευή  μίζας.  

15.  ΜΕ-88161 (ΣΑΡΩΘΡΟ): πρέπει να γίνει έλεγχος  και  αλλαγή  προθέρμανσης.  

16.  ΜΕ-92120 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή φώτων πορείας, των 

φλάς. Έλεγχος και επισκευή διαρροής στο ηλεκτρικό  σύστημα.  

17.  ΚΗΙ-5536 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει αντικατάσταση των ελαστικών (4 

ελαστικά).  
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18.  ΚΗΟ-6036 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει αντικατάσταση υδραυλικής  

αντλίας. 

19. ΚΗΟ -6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή  ανάρτησης. 

20.  ΚΗΗ-2226 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει γενικό, τακτικό, σέρβις των  60.000 χλμ. 

21. ΚΗI-5536 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει  τακτικό σέρβις, αλλαγή εξάτμισης και  

δισκόπλακων φρένων. 

22.  ΚΗΗ-5545 (ΠΟΥΛΜΑΝ): πρέπει να γίνει αντικατάσταση των πίσω  ελαστικών   (2 

ελαστικά).  

23. ΜΕ-123869 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει επισκευή  και  βαφή του 

αμαξώματος.  

24. KHΙ-7345  (ΠΟΥΛΜΑΝ): πρέπει να γίνει αλλαγή  παρμπρίζ.  

25.  ΜΕ-123868 (Πυροσβεστικό):πρέπει να γίνει συντήρηση και βαφή αμαξώματος.  

26. ΚΗΙ-7307  (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει σέρβις  κινητήρα.  

27. ΜΕ-88161 (ΣΑΡΩΘΡΟ): πρέπει να γίνει  αλλαγή  σκούπας  και γενική λίπανση.  

28. ΚΗΙ-3092  (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): πρέπει να γίνει έλεγχος  και  σέρβις  κινητήρα.  

29.  ΚΗΗ-5520 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): πρέπει να γίνει σέρβις μηχανής  επικαθήμενου και 

αλλαγή  μαρκούτσια.  

30. ΚΗΥ-8431  (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): πρέπει να γίνει  επισκευή  ψυγείου  κινητήρα.  

31. ΚΗΟ-6037 (ΣΑΡΩΘΡΟ): πρέπει να γίνει σέρβις,  κινητήρα και  κινητήρα  

σαρώθρου.  

32. ΚΗΙ-3088  (ΚΑΔΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή  συστήματος  διεύθυνσης  και 

αλλαγή μαρκούτσια .  

33. ΚΗΟ-6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει  επισκευή στις μπουκάλες 

ανασήκωσης  κάδων.  

34. ΜΕ-42411 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): πρέπει να γίνει επισκευή υδραυλικού 

συστήματος και αλλαγή  μαρκούτσια.  

35. ΜΕ-112570  (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): πρέπει να γίνει σέρβις μηχανής  και  λίπανση.  

36. ΜΕ-62327 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή συστήματος  ψύξης.  

37. ΚΗΗ-2213 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει γενικό σέρβις  και 

αντικατάσταση ντεπόζιτο νερού, υαλοκαθαριστήρων, ιμάντα δυναμό, βεντιλατέρ, 

επισκευή φρένων και καλωδίωσης  σασμάν. 

38. ΚΗΟ-6050 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει γενικό σέρβις  το οποίο 

περιλαμβάνει επισκευή ανάρτησης, φρένων και λίπανση.  

39.  ΚΗΟ-6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει γενικό σέρβις  και έλεγχος 

συστήματος πέδησης ανάρτησης διεύθυνσης και γενική λίπανση. 
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40.  ΜΕ-85932 (ΣΑΡΩΘΡΟ): πρέπει να γίνει σέρβις κινητήρα, επισκευή δυναμό και  

υδραυλικού συστήματος. 

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, 

− Τo με ημερομηνία 15.03.2013 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 ΚΗΗ 2221 απορριμματοφόρου, στον κο Δημητρίου 

Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 196,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 196,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88151 πυροσβεστικού στον κο Δημητρίου 

Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 147,60 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου 

Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 184,50 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5635 απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου 

Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 
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037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 190,65 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 190,65 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 καδοφόρου οχήματος στον κο Δημητρίου 

Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 307,50 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3140 φορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 319,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 319,80 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου 

Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 153,75 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 153,75 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

8. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7311 πούλμαν στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 258,30 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 258,30 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013. 

9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431 φορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 129,15 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 129,15 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 
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10. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 σαρώθρου στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 190,65 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 190,65 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 92120 γερανοφόρου στον κο Δημητρίου 

Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 172,20 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 172,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

12. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 5536 επιβατικού στον στον κο Λιέπουρη 

Παναγιώτη, εμπορία ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών 

– Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 

(Λαυρίου), στο ποσό των 342,68 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 342,68 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6671 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. 

13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6036 απορριμματοφόρου στην εταιρεία Α. 

Καούση Α.Ε. βιομηχανία ειδικών κατασκευών, με έδρα Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω, με 

ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στο ποσό των 4.251,65 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 545,78 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 3.705,87 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

14. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου στον κο Δέδε 

Δημήτριο, σούστες αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

125443200, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 811,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 811,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

15. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2226 επιβατικού στην εταιρεία scoda interauto 

A.E., με έδρα Λ. Μεσογείων 397, Αγία Παρασκευή, με ΑΦΜ 094306001, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών, στο ποσό των 371,98 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 59,70 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 312,28 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 5536 επιβατικού  στην εταιρεία scoda interauto 

A.E., με έδρα Λ. Μεσογείων 397, Αγία Παρασκευή, με ΑΦΜ 094306001, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών, στο ποσό των 541,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 119,86 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 421,46 € σε βάρος του 

ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

17. Αναθέτει την αντικατάσταση δύο (2) ελαστικών στο ΚΗΗ 5545 πούλμαν στον 

κο Πέππα Μ. Επαμεινώνδα, εμπόρια ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στην 

Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, με ΑΦΜ 066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου) 

στο ποσό των 615,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 615,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123869 πυροσβεστικού στον κο Σκλέπα 

Κωνσταντίνο, φανοποιείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 

114, με ΑΦΜ 042100904, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.599,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.599,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

19. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7345 πούλμαν στον κο Μεγαγιάννη Γεώργιο, 

φανοποιείο αυτοκινήτων, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 127, με ΑΦΜ 018213100, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 442,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 442,80 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123868 πυροσβεστικό στον κο Μεγαγιάννη 

Γεώργιο, φανοποιείο αυτοκινήτων, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 127, με ΑΦΜ 

018213100, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.722,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.722,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7307 απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 
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ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 861,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 553,50 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

22. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 σαρώθρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 910,20 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 467,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 442,80 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 ημιφορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 522,75 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 301,35 € σε βάρος του 

ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 επικαθήμενου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.312,40 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 676,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.635,90 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

25. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431 ημιφορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 853,62 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 546,12 € σε βάρος του 

ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

26. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6037 σαρώθρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 
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125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.843,77 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 615,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.228,77 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

27. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 καδοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.769,97 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 861,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 908,97 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

28. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα 

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

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.516,58 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.029,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 487,08 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

29. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 μηχανήματος έργου στον κο Ρώμα 

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

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.568,25 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 738,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 830,25 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6672 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

30. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 112570 πυροσβεστικού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.465,41 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.788,91 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

31. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 62327 γερανοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 
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125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.574,40 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 615,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 959,40 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

32. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2213 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

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

ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.486,05 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 994,05 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

33. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6050 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

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

ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 557,25 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 372,75 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

34. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

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

ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 838,83 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 153,75 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 685,08 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

35. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 85932 σαρώθρου στον κο Λουκά Μοσχονά, 

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

06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 486,56 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 240,56 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 
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37. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων 

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τους Αναδόχους. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού συντήρησης και επισκευής οχημάτων με 
ημερομηνία 19.03.2013 
Αρ. Απόφ.:68/2013 

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 του πρακτικού συντήρησης και επισκευής οχημάτων με ημερομηνία 

19.03.2013» 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.27/2013 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, 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 19-03-2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακολούθων οχημάτων: 

41. ΜΕ-123806  (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): πρέπει να γίνει και επισκευή των οπίσθιων 

ελαστικών (2 ελαστικά), επισκευή στο σύστημα φόρτωσης και αλλαγή δύο 

μαρκούτσια. 

42.  ΜΕ-101575  (ΣΑΡΩΘΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικού επισκευή στο 

υδραυλικό σύστημα  και στην πίσω πόρτα του κάδου φόρτωσης. 

43.  ΜΕ-30416  (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  ΟΧΗΜΑ): πρέπει να γίνει επισκευή  εξάτμισης. 

44. ΜΕ-66326   (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): πρέπει να γίνει επισκευή  ελαστικού, 

εξάτμισης  και αλλαγή δύο μαρκούτσια. 
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45.  ΚΗΗ-2285 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ): πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικών και  

πίσω πόρτας. 

46. ΚΗΗ-2171  (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΟΧΗΜΑ): πρέπει να γίνει  επισκευή (4) ελαστικών. 

47. ΚΗΗ-5505  (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΟΧΗΜΑ): πρέπει να γίνει επισκευή (3) ελαστικών. 

48.  ΚΗΟ-6171 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει αλλαγή λασπωτήρα και 

επισκευή  γκαζιού. 

49.  ΚΗΟ-6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή στο σκαλοπάτι 

εργασίας, τοποθέτηση λασπωτήρα και επισκευή πόρτας  οροφής. 

50.    ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή υδραυλικού 

συστήματος  και έλεγχος διαρροής καυσίμων. 

51.    ΚΗΟ-6036 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή (4) ελαστικών  

και  φόρτιση  μπαταριών.  

52.    ΚΗΟ-6050 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικού και 

συστήματος  ανατροπής. 

53.    ΚΗΙ-3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή πόρτας και 

υδραυλικού  συστήματος. 

54.   ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή συστήματος 

πέδησης πίσω τροχού.  

55.   ΚΗΗ-2213 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει αλλαγή μαρκούτσι  στο 

χειρόφρενο. 

56.  ΚΗΙ-5531 (ΦΟΡΤΗΓΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει αποκατάσταση της 

ποσότητας  του ελαιολιπαντικού του κινητήρα. 

57.   ΜΕ-101575 (ΣΑΡΩΘΡΟ): πρέπει να γίνει γενικό  σέρβις  κινητήρα επισκευή 

του συστήματος πέδησης. 

58.  ΚΗΟ-6050 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει  επισκευή  λεβιέ 

ταχυτήτων  και συμπλήρωση λαδιού. 

59.   ΚΗΙ-3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει  αλλαγή  κρυστάλλου  

φαναριού. 

60.   ΚΗΙ-3158 (ΠΟΥΛΜΑΝ): πρέπει να γίνει  επισκευή μηχανισμού πλαϊνής πόρτας. 

61. ΚΗΙ-3140 (ΦΟΡΤΗΓΟ):  πρέπει να γίνει επισκευή φρένων.  

62. ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει  έλεγχος  και  λίπανση.  

63. ΚΗΗ-2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή φρένων και  

τοποθέτηση  ανταλλακτικών.  

64. ΚΗΙ-3020 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): πρέπει να γίνει επισκευή φρένων και  λίπανση.  

65. ΚΗΙ-7307 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή φρένων.  
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66. ΚΗΟ-6040  (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή φρένων.  

67.  ΜΕ-92120 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ): πρέπει να γίνει επισκευή φρένων και τοποθέτηση  

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, 

− Τo με ημερομηνία 19.03.2013 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 123806 Μηχανήματος Έργου, στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 301,35 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 141,45 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 101575 Σαρώθρου στον κο Δούνη Νικόλαο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 035402025, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 270,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 135,30 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 135,30 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 30416 καλαθοφόρου οχήματος στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 159,90 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 86,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 73,80 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 μηχανήματος έργου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 227,55 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 110,70 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 116,85 € σε βάρος του 

ΚΑ 30-6672 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2285 ημιφορτηγού οχήματος στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 141,45 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 73,80 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 67,65 € σε βάρος του ΚΑ 

35-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2171 ημιφορτηγού οχήματος στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 104,55 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 55,35 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5505 ημιφορτηγού οχήματος στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 73,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 

70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

8. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 166,05 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 123,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 43,05 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 344,40 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 123,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

10. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 202,95 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 55,35 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6036 απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 135,30 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 135,30 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

12. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6050 απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 172,20 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 73,80 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, Πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 

035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 196,80 ευρώ 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

14. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

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

ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 357,20 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 264,95 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

15. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 2213 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

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

ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 90,68 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 46,12 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 44,56 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 5531 φορτηγού - υδροφόρου στον κο Λουκά 

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

ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 105,04 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 105,54 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

17. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 101575 σαρώθρου στον κο Λουκά Μοσχονά, 

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

06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.112,13 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 681,63 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6050 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

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

ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 357,27 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 123,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 234,27 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

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

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

ΑΦΜ 06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 51,30 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 51,30 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3158 πούλμαν στον κο Λουκά Μοσχονά, 

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

06929880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 132,35 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 70,85 € σε βάρος του ΚΑ 

10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3140 φορτηγού στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, 

συνεργείο φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρο Νάτο, με ΑΦΜ 046342853, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 215,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 123,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 35-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

22. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο 

Πετρολιάγκη, συνεργείο φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρο Νάτο, με ΑΦΜ 

046342853, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 215,25 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 123,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο 

Πετρολιάγκη, συνεργείο φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρο Νάτο, με ΑΦΜ 

046342853, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 301,35 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 104,55 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 196,80 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 επικαθήμενου στον κο Χρήστο 

Πετρολιάγκη, συνεργείο φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρο Νάτο, με ΑΦΜ 

046342853, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 559,65 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 467,40 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

25. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7307 απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο 

Πετρολιάγκη, συνεργείο φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρο Νάτο, με ΑΦΜ 

046342853, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 412,05 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 104,55 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 307,50 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

26. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο 

Πετρολιάγκη, συνεργείο φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρο Νάτο, με ΑΦΜ 

046342853, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 215,25 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 104,55 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 110,70 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

27. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 92120 Γερανοφόρου στον κο Χρήστο 

Πετρολιάγκη, συνεργείο φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρο Νάτο, με ΑΦΜ 

046342853, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 313,65 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 221,40 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 37 από 65 

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

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τους Αναδόχους. 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής 
περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:69/2013 

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 13Ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης περί «συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη 

Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου 

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

          Στο Δήμο πρόκειται να διενεργηθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης 

με θέμα: «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας 

ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» στις 21.05.2013, 

προϋπολογισμού 1.132.948,08 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το αριθμ. πρωτ:7765/24.04.2013 έγγραφό 

της ζητά τη συγκρότηση της Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαγωνισμού. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3316/2005: «Για τη διεξαγωγή 

των διαγωνισμών του νόμου αυτού η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί με απόφασή της 

Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι 

υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με 

το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή 

της σύμβασης, είτε και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και ένας εξ αυτών 

ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. 

2. Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν 

κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη 

και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. Τέσσερα από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους 

αναπληρωτές τους και με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό 

ανάθεση σύμβασης, που ανήκουν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είτε και 

σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με 

τον αναπληρωτή του. 
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3. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση 

από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, μετά από σχετικό 

αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο-μέλος του 

Τ.Ε.Ε.. Με την απόφαση συγκρότησης μπορεί να ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής. 

Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν 

συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/ 1999……» 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου απέστειλε σχετικό έγγραφο – πρόσκληση στο 

ΤΕΕ για τον ορισμό εκπροσώπων του, με τους αναπληρωτές τους στην ανωτέρω 

Επιτροπή, το οποίο απάντησε με το αριθμ. πρωτ:6378/22.03.2013 έγγραφό του.  

 Επίσης, η Τεχνική Υπηρεσία στις 4 Απριλίου 2013 διενήργησε κλήρωση για 

την ανάδειξη των μελών – υπαλλήλων του Δήμου, για τη συμμετοχή τους στην εν 

λόγω Επιτροπή και ακολούθως συντάχθηκε το αριθμ. πρωτ: 6161/04.04.2013 

πρακτικό της. 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3316/2005, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, 

− Την ΥΠ.Δ.Μ. & ΗΔ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 «συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

− Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 2540/07.11.2011, τεύχος 

Β’) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης «διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων», 

− Την περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης, 

− Το αριθμ. πρωτ: 6378/22.03.2013 έγγραφο του ΤΕΕ, 

− Το αριθμ. πρωτ: 6161/04.04.2013 πρακτικό κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με 

τίτλο: «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας 
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ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» που θα γίνει στις 21 

Μαΐου 2013, αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 

1. Ιωάννη Κυριαζή, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3, με αναπληρώτρια την Παπαθανάση 

Μαρία Ζωή Χημικό Μηχανικό ΠΕ7, 

2. Αθανάσιο Οικονόμου, Τοπογράφο μηχανικό ΠΕ6, με αναπληρωτή τον Λιέπουρη 

Ιωάννη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ3, 

3. Ιωάννη Μαχίκα ΑΤΜ, εκπρόσωπο ΤΕΕ, με αναπληρώτρια την κα Λήδα 

Φωτοπούλου ΑΤΜ. 

Ως Πρόεδρος ορίζεται ο κος Ιωάννης Κυριαζής. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.7/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με 
τίτλο: «προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών 2013», κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης 
Αρ. Απόφ.:70/2013 

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 14Ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ.7/2013 μελέτης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας με τίτλο: προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών 2013, κατάρτιση 

όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την αριθμ.7/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «προμήθεια υλικών 

ύδρευσης & υδρομετρητών», προϋπολογισμού δαπάνης 59.939,62 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 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− 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 προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης για την κάλυψη των 

αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, ήτοι επισκευές και νέες παροχές. 
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 Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπ’ αριθμ.7/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

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

έχοντας υπόψη: 

− Την αριθμ.7/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− Την Π1/3306/03.11.2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας. & Ναυτιλίας «εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο 

ΕΠΠ» (ΦΕΚ1780/Β/12.11.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.12/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, 

− Την υπ’ αριθμ.261/2013 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2013 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.7/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία (τεχνικές προδιαγραφές 

και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού ποσού 59.939,62 ευρώ, για την 

προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών έτους 2013 για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του 

τιμολογίου της υπ’ αριθμ.7/2013 μελέτης. 

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

μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …………., ημέρα …………. ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, στο Δημοτικό Κατάστημα 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 41 από 65 

Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), με ώρα έναρξης την …… και ώρα 

λήξης αποδοχής προσφορών την …... 

Μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας παραλαβής δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη 

πρόσφορα. 

ΑΡΘΡΟ  2: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διέπονται από τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95 και του Ν.3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ  3: Τεύχη δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας 

κατά σειρά ισχύος είναι: α) τεχνική έκθεση, β) τεχνικές προδιαγραφές, γ) συγγραφή 

υποχρεώσεων, δ) ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 48.731,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) 

ήτοι 59.939,62 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό 

Εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 στους ΚΑ 25-7135.001 

(προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης – πίστωση 40.000,00 ευρώ), ΚΑ 25-6662.003 

(συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης πόλης – πίστωση 10.968,53  ευρώ), ΚΑ 

25-7135.003 (προμήθεια υδρομετρητών – πίστωση 9.901,50  ευρώ). 

ΑΡΘΡΟ  5: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων-Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των 

τευχών της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών: 2292 3 20147 & 2292 3 20162. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γ. Μαργαρίτη – Σ. Σκλέπα  

ΑΡΘΡΟ  6: Προσόντα διαγωνιζόμενων  
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος: 

Αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), καθώς 

και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, από το εσωτερικό ή το εξωτερικό 

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και 

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία 

εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια και προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα των 

εργοστασίων που αντιπροσωπεύουν. 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυήσεις 
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Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει 

για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτελέσεως, η 

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

χωρίς το ΦΠΑ. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην 

παρ.2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υλικών ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες 

και αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα οριστικής παραλαβής των υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά συμμετοχής – υποβολή προσφορών 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως 

ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. 

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 

προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 

παρούσας) 

− Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, που να έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για ένα ή περισσότερα από τα 

αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 67/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες). Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση έχει τη μορφή 

νομικού προσώπου απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των: 

1. Ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

2. Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. 
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3. Πρόεδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του ΔΣ για Α.Ε. 

Τα ανωτέρω θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. 

− Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

− 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. 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά 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. 

Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των υλικών. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η 

οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων 

ειδών.  

Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Η λέξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

Η επωνυμία του προμηθευτή. 

Το αντικείμενο της προμήθειας. 

Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, ανοικτό φάκελο, 

στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η 

διακήρυξη. 

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. 

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. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται 

στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 
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Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο Αττικής, Τ.Κ. 195 00 ή με άλλο τρόπο 

μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 

διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα 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. 

ΑΡΘΡΟ  9: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.12/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 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: 

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της 

προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της 

δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν 
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επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του 

διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς. 

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 και ενώ συνεχίζεται δημόσια η 

συνεδρίαση αρχίζει από την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με 

τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που 

βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το 

σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων. 

Μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια 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 παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, που είναι αρμόδια και για 

την αξιολόγησή τους στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

 Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται 

κατά σειρά και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με 

τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 10:  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. 
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ΑΡΘΡΟ  11: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα ενός 

(1) μηνός, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το 

Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ένα (1) 

μήνα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη 

των διατάξεων του άρθρου 20,παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 12: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  

Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

κάθε προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά 

στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και 

γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του 

διαγωνισμού. 

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. 

ΑΡΘΡΟ 13: 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. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
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συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υλικών καθορίζεται από την υπηρεσία και θα 

γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά την υπογραφή της 

σύμβασης και θα ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. 

Ο ανάδοχος οφείλει σε διάστημα από 1 έως 3 ημέρες από τη στιγμή που λαμβάνει την 

εντολή προμήθειας να παραδώσει την παραγγελθείσα ποσότητα στον τόπο που 

εκτελεί εργασίες το συνεργείο του Δήμου. 

Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική. Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη 

διάρκεια της παραγγελίας. 

ΑΡΘΡΟ  15: Παραλαβή των υλικών 
Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

(σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).    

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα  άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.   

Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση  από τις συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) η    επιτροπή    

παραλαβής   μπορεί    να    προτείνει    την    απόρριψη    των παραλαμβανομένων 

ειδών.  

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός 

της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση 

αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για 

τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος 

εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 16: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με 

την ποσότητα που παραλαμβάνεται κάθε φορά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι 

δαπάνες για την προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και 

επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 
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Φόρος εισοδήματος, ποσοστό 4% 

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ποσοστό 0,10% 

Υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% 

Υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% 

ΑΡΘΡΟ 17: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης, περίληψη θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική 

εφημερίδα. 

ΑΡΘΡΟ 18: Τελικές Διατάξεις  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν 2286/95 και η 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)  όπως 

ισχύουν.                                                                                   

Δ. Διαθέτει πίστωση (α) ποσού 40.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7135.001, (β) 

ποσού 10.968,53 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6662.003, (γ) ποσού 9.901,51 ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ 25-7135.003 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2013. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.12/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με 
τίτλο: «προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού (μελάνια 
εκτυπωτών & συσκευών fax)», κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.:71/2013 

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 15Ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ.12/2013 μελέτης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας με τίτλο: προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού (μελάνια 

εκτυπωτών & συσκευών fax), κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την αριθμ.12/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «προμήθεια 

αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών – φωτοαντιγραφικών & fax για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 28.628,25 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του. 

http://www.lavreotiki.gr/


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 49 από 65 

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− 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». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με 

την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

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

έχοντας υπόψη: 

− Την αριθμ.12/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− Την Π1/3306/03.11.2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας. & Ναυτιλίας «εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο 

ΕΠΠ» (ΦΕΚ1780/Β/12.11.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.12/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, 

− Την υπ’ αριθμ.262/2013 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τον πρόχειρο 

διαγωνισμό, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2013 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.12/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία (τεχνικές προδιαγραφές 

και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού ποσού 28.628,25 ευρώ, για την 
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προμήθεια αναλωσίμων ειδών  (μελάνια – τόνερς) για τους εκτυπωτές, συσκευές fax 

και τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

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

μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …………., ημέρα …………. ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), με ώρα έναρξης την …… και ώρα 

λήξης αποδοχής προσφορών την …... 

Μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας παραλαβής δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη 

προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ  2: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διέπονται από τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95 και του Ν.3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ  3: Τεύχη δημοπράτησης 
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 

εγκρίθηκαν με την …../2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 

ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός – Συμβατικά Στοιχεία 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 23.275,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) 

ήτοι 28.628.25 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό 

Εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 στους ΚΑ:10-6654.003 

(προμήθεια μελανιών Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας) και ΚΑ10-6654.004 

(προμήθεια μελανιών Λαυρίου), καθώς και τους αντίστοιχους του έτους 2014. 

Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 

α) η παρούσα διακήρυξη, β) η τεχνική περιγραφή, γ) έντυπο οικονομικής προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ  5: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων-Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των 

τευχών της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών: 2292 3 20147 & 2292 3 20162. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γ. Μαργαρίτη – Σ. Σκλέπα  

ΑΡΘΡΟ  6: Προσόντα διαγωνιζόμενων  
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Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και 

ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυήσεις 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει 

για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτελέσεως, η 

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

χωρίς το ΦΠΑ. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην 

παρ.2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά συμμετοχής – υποβολή προσφορών 
Κάθε προμηθευτής που παίρνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί 

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

δικαιολογητικά: 

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σε αυτό. 

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

(1) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

(2) ο συμμετέχων έλαβε γνώση των γενικών και ειδικών της διακήρυξης, τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως, καθώς και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των 

ΟΤΑ, η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι εξήντα (60) ημέρες και ότι η 

προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.  

(3) ο συμμετέχων δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του 

δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 

ανάλογη κατάσταση. 

− Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή, σε 

περίπτωση απόσυρσης παλαιών εκτυπωτών ή βλάβης εκτυπωτή, συσκευής fax ή 

φωτοαντιγραφικού, θα αντικαταστήσει μέρος των αναλώσιμων ειδών με άλλα ίσης 
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αξίας, τα οποία θα είναι συμβατά με τους νέους εκτυπωτές, συσκευές fax και 

φωτοαντιγραφικά.  Επίσης, ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και 

ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση του από 

το Δήμο, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάστασή του με άλλο καλύτερης 

ποιότητας. 

− Υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητα των αναλωσίμων. 

− Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

− Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 

παρούσας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα 

από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

Η προσφορά δίδεται για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορά για μέρος της 

ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Η λέξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

Η επωνυμία του προμηθευτή. 

Το αντικείμενο της προμήθειας. 

Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, ανοικτό φάκελο, 

στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η 

διακήρυξη. 

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. 

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. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται 

στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να  υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους  τεύχος 

τεχνικής περιγραφής του των προσφερομένων ειδών . 
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Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται από τέτοιο τεύχος ή συνοδευόμενη από τεύχος 

ασαφούς ή ελλιπούς τεχνικής περιγραφής μπορεί να απορριφθεί. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο Αττικής, Τ.Κ. 195 00 ή με άλλο τρόπο 

μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 

διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα 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. 

ΑΡΘΡΟ  9: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.12/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. Κατά 

την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν (χωρίς να είναι προϋπόθεση) να 

παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι 

αντιπρόσωπο.  
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Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της 

προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της 

δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν 

επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του 

διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς. 

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 και ενώ συνεχίζεται δημόσια η 

συνεδρίαση αρχίζει από την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με 

τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που 

βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το 

σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων. 

Μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια 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 παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, που είναι αρμόδια και για 

την αξιολόγησή τους στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

 Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται 

κατά σειρά και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με 

τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 10:  Αξιολόγηση προσφορών 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

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

διακήρυξης. 
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Η προσφερόμενη έκπτωση. 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς. 

Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ 

τους. 

ΑΡΘΡΟ  11: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εξήντα 

(60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 12: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του 

διαγωνισμού. 

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. 

ΑΡΘΡΟ 13: 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. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
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συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Τα είδη θα παραδοθούν τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου 

Λαυρεωτικής, μετά από υπόδειξη του αρμοδίου τμήματος. Όλα τα αναλώσιμα θα 

παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις 

αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό ποσότητες των ειδών. 

ΑΡΘΡΟ  15: Παραλαβή των υλικών 
Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

(σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).    

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα  άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.   

Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση  από τις συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) η    επιτροπή    

παραλαβής   μπορεί    να    προτείνει    την    απόρριψη    των παραλαμβανομένων 

ειδών.  

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός 

της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση 

αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για 

τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος 

εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 16: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με 

την ποσότητα που παραλαμβάνεται κάθε φορά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι 

δαπάνες για την προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και 

επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

Φόρος εισοδήματος, ποσοστό 4% 

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ποσοστό 0,10% 

Υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% 

Υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% 
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ΑΡΘΡΟ 17: Ματαίωση διαγωνισμού 
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα 

για το Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες 

προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που 

συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 

Επίσης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό 

οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι’ αυτόν. 

ΑΡΘΡΟ 18: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης, περίληψη θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

ΑΡΘΡΟ 19: Τελικές Διατάξεις  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν 2286/95 και η 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)  όπως 

ισχύουν.                                                                                   

 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:72/2013 

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 Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2013», 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 

ΔΥ/25.04.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

http://www.lavreotiki.gr/
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/25.04.2013 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 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 10-6654.001 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 7.000,00 € 4.500,00 € Α-719 

2 30-7336.009 
Σιδηρουργικές εργασίες στο Γήπεδο Γ. 
Ραφιάς 15.000,00 € 3.690,00 € Α-720 

3 30-7326.001 

Εργασίες αποκατάστασης & 
διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων ΔΕ 
Λαυρεωτικής 7.200,00 € 4.132,80 € Α-721 

4 20-7332.002 

Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων 
χώρων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Κωνσταντίνου 10.000,00 € 8.438,00 € Α-722 

5 20-7333.005 

Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου 
Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 9.000,00 € 430,50 € Α-723 

6 30-6662.002 
Προμήθεια σκυροδέματος για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 7.300,00 € 3.340,00 € Α-724 

7 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 9.190,00 € 2.829,00 € Α-725 

8 30-6662.001 
Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 5.000,00 € 5.000,00 € Α-726 

9 25-7412.003 

Αναμόρφωση - επικαιροποίηση μελέτης 
"έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 
οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου" 4.950,00 € 4.950,00 € Α-727 

10 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 25.200,00 € 470,00 € Α-728 

11 20-6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 3.000,00 € 1.430,00 € Α-729 

12 70-6495.001 

Καθαρισμός ζωνών πυροπροστασίας 
περιμετρικά της χωματερής στη ΔΕ 
Κερατέας 48.800,00 € 5.000,00 € Α-730 

13 35-7131 

Προμήθεια αλυσοπρίονων, 
χλοοκοπτικών και λοιπών για την 
Υπηρεσία Πρασίνου 2.000,00 € 1.794,00 € Α-731 

14 25-6264.002 

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων του 
Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 49.693,00 € 1.550,00 € Α-732 

15 25-6264.002 

Αντικατάσταση 24 εδράνων 
ταινιοφιλτρόπρεσσας για τις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού 
Καθαρισμού Κερατέας 49.693,00 € 1.970,00 € Α-733 
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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) 
Αρ. Απόφ.:73/2013 

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 σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ: 7743/24.04.2013 

έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

καθορίζονται οι διαδικασίες και κριτήρια για την παρακολούθηση του 

«Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του προγράμματος 

εξυγίανσης και του παρατηρητηρίου του άρθρ. 4 του Ν. 4111/2013. 

Επίσης με την υπ’ αρίθμ. 5/9-4-2013 αρ. πρωτ. 14065 εγκύκλιο διευκρινίζονται 

θέματα  που αφορούν την παραπάνω απόφαση . 

Για το έτος 2013 οι ΟΤΑ στο πλαίσιο του ΟΠΔ μαζί με τον πίνακα Στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλουν κατ’ ελάχιστο να υποβάλλουν το Στρατηγικό 

Σχεδιασμό (πίνακα 1) απαραίτητη η αναφορά στο Αναπτυξιακό όραμα  και στους 

άξονες προτεραιότητας και στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Για το 2013 η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο ΟΠΔ με τη συνδρομή των 

οικείων υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους πίνακες που 

αφορούν τον ΟΤΑ και τους πίνακες των νομικών προσώπων. 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής το σχέδιο του ολοκληρωμένου 

ΟΠΔ του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων ψηφίζεται από το οικείο Συμβούλιο και 

υποβάλλεται προς έλεγχο και έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στη 

συνέχεια αποστέλλεται από αυτή στο παρατηρητήριο σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή το εγκεκριμένο ΟΠΔ  αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 

και του οικείου ΟΤΑ. 

Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνονται  σε ενοποιημένη ή συνοπτική μορφή τα 

στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού τον οποίο συνιστούν της εκτιμήσεως του ως 

προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. 

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει 

ο ΟΤΑ για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του. 

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση της αρχής της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού 

και την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο 

των εσόδων περιλαμβανομένου και το ταμειακό υπόλοιπο. 
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Η  εξέλιξη  των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12  του 

προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβανομένου επίσης υπόψη και των ανάλογων                           

του προϋπολογισμού του και επίτευξη των στόχων με γνώμονα το  βαθμό συμβολής 

του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν και για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το 4093/2012. 

Οι στόχοι εσόδων εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά εάν 

1. Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ διαπιστωθεί από το 

παρατηρητήριο απόκλιση από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την  ΚΥΑ Υπ. 

Εσωτερικών και Οικονομικών για κατάρτιση προϋπολογισμού. 

2. Ανεξαρτήτως της απόδοσης  των στόχων των συνολικών εσόδων εάν καταγραφεί 

αρνητική απόκλιση άνω του 10% για κάποιες από τις υποομάδες εσόδων των 

γραμμών 3 – 4 – 5 του πίνακα.      

Το παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΟΠΔ την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων μέσω του κόμβου 

Διαλειτουργικότητας.  

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα 

τρίμηνα αρνητική απόκλιση άνω  του  10%  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α του 

άρθρου 2 και διαπιστωθεί από το παρατηρητήριο ότι δεν έχει προβεί στα προσήκοντα  

μέτρα και τις παρεμβάσεις προς διόρθωση της απόκλισης σε ποσοστό κατώτερο του 

10% ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης κατά τα οριζόμενα της 

παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013.  

Συνημμένα:  

1. ΚΥΑ 7261/2013 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

2. Εγκύκλιος 5/14065/9-4-2013 Υπουργείου Εσωτερικών 

3. Πίνακας 5Α – στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 

- την ΚΥΑ 7261/2013 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

- την εγκύκλιο 5/14065/9-4-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών 

- τον Πίνακα 5Α – στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει το σχέδιο ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης ΟΠΔ έτους 2013 του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτρης Λουκάς ψήφισε ΝΑΙ, εφόσον 

έτσι προβλέπει ο νόμος, με την παρατήρηση ότι τα οφειλόμενα από τη Δημοτική 

Ενότητα Κερατέας (πρώην Δήμος Κερατέας)  είναι πάρα πολλά και υπάρχει κίνδυνος 

να ξεφύγουμε από τους στόχους. 

 
ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά του αρ. 
πρωτ:3801/13.09.2007 ΠΕΕΑ Δασάρχη Λαυρίου εκδοθέντος σε βάρος του 
Δήμου για το Βιολογικό Καθαρισμό 
Αρ. Απόφ.:74/2013    

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  «άσκησης πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά του αρ. πρωτ:3801/13.09.2007 

ΠΕΕΑ Δασάρχη Λαυρίου εκδοθέντος σε βάρος του Δήμου για το Βιολογικό 

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

Κατά του υπ’ αριθμ.3801/13.09.2007 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής 

Αποζημίωσης του Δασάρχη Λαυρίου που επιβάλλει πρόστιμο για τις εγκαταστάσεις 

του Βιολογικού Καθαρισμού ποσού 705.613,35 ευρώ, έχει ασκηθεί νομίμως και 

εμπροθέσμως η από 04.10.2007 προσφυγή για την ακύρωση του (ΓΑΚ 34996/2007). 

Επειδή η εκδίκαση της ως άνω προσφυγής έχει προσδιορισθεί να γίνει 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 11ο) στις 

16.09.2013 και επειδή οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού έχουν ήδη από 

το έτος 2003 μεταφερθεί στην κυριότητα και διαχείριση της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Τηλεθέρμανσης (ΔΕΥΑΤΗΛ), πρέπει να ασκηθεί πρόσθετος 

λόγος προσφυγής για την ακύρωση του ανωτέρω ΠΕΕΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
με βάση τα ανωτέρω αφού μελέτησε το σχετικό φάκελο και μετά από διαλογική 

συζήτηση  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων του Δήμου Λαυρεωτικής κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου, για την ακύρωση του ως άνω υπ’ 
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αριθμ.3801/2007 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης (ΠΕΕΑ) του 

Δασάρχη Λαυρίου. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, κο Τσώνο Αλέξανδρο να 

παρασταθεί κατά την εκδίκαση των ως άνω προσθέτων λόγων και της από 

03.10.2007 με γενικό αριθμό κατάθεσης 34996/2007 προσφυγής του Δήμου κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου στο αρμόδιο δικαστήριο. 

 
ΘΕΜΑ: «Αίτηση Αναγνώστου Γιάννη & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
Αρ. Απόφ.:75/2013    

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  «αίτησης Αναγνώστου Γιάννη & ΣΙΑ Ε.Ε.», γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής τις αιτήσεις της εταιρείας με αρ. πρωτ: 6391/05.04.2013 και 

6940/12.04.2013 αντιστοίχως. 

Με την πρώτη αίτησή της (αρ. πρωτ: 6391/05.04.2013) η εταιρεία ζήτησε τον 

εξώδικο συμβιβασμό για την οφειλή της από τη μίσθωση του αναψυκτηρίου της 

Κακής Θάλασσας Κερατέας και της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης 

τμήματος αιγιαλού – παραλίας. Με τη δεύτερη αίτηση (αρ. πρωτ:6940/12.04.2013) η 

εταιρεία ζήτησε την απαλλαγή της από το μίσθωμα ποσού πενήντα επτά χιλιάδων 

εξήντα δύο ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (57.062,31 €) που αντιστοιχεί στην 

παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού – παραλίας 

επιφανείας 500 τ.μ. έμπροσθεν του αναψυκτηρίου. 

Όσο αφορά την πρώτη αίτηση, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την εξόφληση των 

οφειλόμενων σε σαράντα οχτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με το σύγχρονο 

συμψηφισμό με την οφειλή της καταβλητέας εγγυητικής επιστολής ποσού 19.971,81 

ευρώ. Επί της δεύτερης αιτήσεως ο κος Πρόεδρος πρότεινε την απόρριψη της 

σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου με ημερομηνία 

22.04.2013. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, παρ.1, περ. ιδ’ 

- Τις αρ. πρωτ: 6391/05.04.2013 και 6940/12.04.2013 αιτήσεις της εταιρείας 

- Τις με ημερομηνία 08.04.2013 και 22.04.2013 γνωμοδοτήσεις του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση κατά την οποία το κάθε μέλος εξέθεσε τις 

απόψεις του και τονίστηκε επιπλέον και η ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέματος 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης: 

(α) για τον εξώδικο συμβιβασμό που αφορά οφειλή της εταιρείας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» από μίσθωμα προερχόμενο από τη μίσθωση αναψυκτηρίου 

στην Κακή Θάλασσα Κερατέας και παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού 

– παραλίας 500 τ.μ. έμπροσθεν του αναψυκτηρίου, συνολικού ποσού 107.048,92 

ευρώ, (σε σαράντα οχτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις),  

(β) για τον συμψηφισμό με την οφειλή της καταβλητέας εγγυητικής επιστολής ποσού 

19.971,81 ευρώ. 

 
ΘΕΜΑ: «Αίτηση Β. Γαβριηλίδη για διευθέτηση οφειλής από μισθώματα» 
Αρ. Απόφ.:76/2013    

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 3ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης περί  «αίτησης Β. Γαβριηλίδη για διευθέτηση οφειλής από 

μισθώματα.», γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αίτηση του κου 

Βασίλη Γαβριηλίδη (αρ. πρωτ:4691/24.03.2013) με την οποία αναγνωρίζει τις οφειλές 

του από μισθώματα τόσο προς το Δήμο, όσο και προς την υπό εκκαθάριση 

ΔΗΚΕΔΗΛ, ανερχόμενη αντιστοίχως στα ποσά των 150.427,20 ευρώ (πλέον των 

νομίμων προσαυξήσεων) και 44.726,40 ευρώ. Επιπλέον, ζήτησε στα πλαίσια της 

επικρατούσας οικονομικής κατάστασης τα εξής: 

- Καταβολή εφάπαξ αρχικού ποσού προκειμένου να καλύψει τουλάχιστον τις 

απαιτήσεις προς την πρώην ΔΗΚΕΔΗΛ. 

- Διακανονισμό του υπολοίπου της βεβαιωμένης οφειλής. 

- Επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που να καθιστά βιώσιμη την 

επιχείρηση. 

- Αντικατάσταση του εγγυητή στο μισθωτήριο. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

(α) την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6823/11.04.2013 αίτηση – δήλωση του ιδίου μισθωτή με την 

οποία ασκεί εμπρόθεσμα το δικαίωμά του για μονομερή εξαετή παράταση της 

ισχύουσας μίσθωσης, σύμφωνα με το από 30.03.2007 μισθωτήριο, χωρίς τον όρο 

της αύξησης του μισθώματος κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), λόγω της 

οικονομικής κατάστασης και (β) την κατάθεση επιταγών στους εκκαθαριστές της 
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ΔΗΚΕΔΗΛ από τον κο Β. Γαβριηλίδη για την οφειλή του προς αυτήν συνολικής αξίας 

45.000,00 ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις από 02.04.2013 

εισηγήσεις της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών και του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου, καθώς και τις απόψεις του αιτούντος μισθωτή Β. Γαβριηλίδη, που 

παρέστη στη συνεδρίαση και τις εξέθεσε στην Επιτροπή 

 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

1. τον εξώδικο συμβιβασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, 

περ. ιδ του Ν. 3852/2010, της προς το Δήμο οφειλής του αιτούντα, ποσού 

150.427,20 ευρώ, πλέον των νομίμων προσαυξήσεων (μέχρι και το μίσθωμα του 

μηνός Απριλίου 2013), με την καταβολή του σε σαράντα οχτώ (48) ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις και με τη σύγχρονη καταβολή του τρέχοντος μισθώματος. 

2. τη μείωση του μισθώματος κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.4071/2012. Η μείωση θα ισχύει 

αναδρομικά επί του μηνιαίου μισθώματος των 8.800,00 ευρώ, που καταβαλλόταν 

την περίοδο από 12.10.2011 έως 11.10.2012. 

Β. Να προχωρήσει η διαδικασία απόδοσης του μισθίου (έξωση), προς εξασφάλιση 

των συμφερόντων του Δήμου, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα 

εκτέλεσης της απόφασης σε περίπτωση αθέτησης των όρων του εξώδικου 

συμβιβασμού. Τη δικαστική απόφαση δε θα εκτελέσει ο Δήμος, εφόσον τηρούνται τα 

συμφωνηθέντα και αντιστοίχως δε θα προσβάλει ο μισθωτής Β. Γαβριηλίδης. 

Γ. Να αποδεχθεί το αίτημα για αντικατάσταση του εγγυητή της μίσθωσης, με 

φερέγγυο πρόσωπο, υπό τον όρο της ταυτόχρονης παροχής εκ μέρους του, 

εμπράγματης ασφάλειας για τη μέχρι σήμερα συνολική οφειλή του μισθωτή προς το 

Δήμο και τη ΔΗΚΕΔΗΛ. 

Δ. Σε περίπτωση που δε λάβει χώρα η αντικατάσταση του εγγυητή κατά τα ανωτέρω 

να παραγγείλει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, για τις βεβαιωμένες 

ληξιπρόθεσμες οφειλές, την αναγκαστική κατάσχεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΚΕΔΕ, περιουσιακών στοιχείων του μισθωτή Β. Γαβριηλίδη και του μέχρι σήμερα 

εγγυητή Στυλιανού Νικολάου. 
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Ε. Αποδέχεται το αίτημα που διατυπώθηκε με την ανωτέρω υπ’ 

αριθμ.6823/11.04.2013 αίτησή του για απαλλαγή του όρου αύξησης του μισθώματος 

κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Λουκάς Δημήτρης 
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