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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 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης :  18 Ιουνίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 14.06.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γιώργος,  Παμφίλης Απόστολος, Λουκάς 

Δημήτρης (ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης) 

Απόντα μέλη : 1 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Αγωγή Ζαχαρία Καπλανίδη κλπ – νόμιμη εκπροσώπηση του Δήμου 
Αρ. Απόφ.:89/2013 
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  το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11040/04.06.2013 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Μεταξύ των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων σε βάρος του Δήμου, 

συμπεριλαμβάνεται και η από 28.02.2008 αγωγή των Ζαχαρία Καπλανίδη, Σοφίας 

Παπαγιάννη και των εταιρειών τους με τους διακριτικούς τίτλους “ZITA CONGRESS & 

TRAVEL” και “ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ”, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά 

του Δήμου Λαυρεωτικής, της ΔΕΑΛ, του Δημητρίου Λουκά (ως Δημάρχου), της 

ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ και του Παναγιώτη Κωττή (ως Προέδρου της εταιρείας του ΕΜΠ). 

Με την ανωτέρω αγωγή οι ενάγοντες ζητούν να τους επιδικαστεί για ζημίες 

διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη, το ποσό των 8.319.263,93 ευρώ. 
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Αφορμή ή «ευκαιρία» για την κατάθεση της ένδικης αγωγής υπήρξε η κατάληψη εκ 

μέρους του Δήμου αίθουσας εντός του ΤΠΠΛ, όπου οι ενάγουσες εταιρείες είχαν 

μισθώσει χώρους τόσο από την ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ όσο και από την τότε ΔΕΑΛ. 

Την κατάληψη αυτή θεωρούν οι ενάγοντες αιτία της αποτυχίας των επιχειρηματικών 

τους σχεδίων και συναφώς αιτούνται την ανωτέρω αποζημίωση. 

Η εκδίκαση της εν λόγω αγωγής έχει προσδιορισθεί μετά από κλήση, λόγω 

ματαίωσης, για την 15.05.2014. 

Εν όψει της σοβαρότητας της ένδικης υπόθεσης και του ιστορικού της νομικής 

εκπροσώπησης του Δήμου και της τότε ΔΕΑΛ, όπως έχει εκτεθεί στα από 24.06.2011 

(αρ. πρωτ:13384/07.06.2011) και 21.09.2011 υπηρεσιακά μου έγγραφα, καθώς και 

την υπ’ αριθμ.106/23.09.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

μου είχε δοθεί η εντολή να εμφανισθώ κατά τη δικάσιμο της 20.10.2011 στο 

δικαστήριο, εκπροσωπώντας το Δήμο, προκειμένου να ζητήσω αναβολή της 

υπόθεσης, έχω την άποψη ότι: 

πρέπει να ληφθεί τελική απόφαση για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου κατά την 

εκδίκαση της υποθέσεως, διότι πρέπει να γίνει εγκαίρως η απαραίτητη προετοιμασία, 

για τη μελέτη της υπόθεσης και την αντίκρουση των ισχυρισμών της ένδικης αγωγής 

(συγκρότηση φακέλου, προσδιορισμός μαρτύρων και ένορκες καταθέσεις τους πριν 

από τη δικάσιμο, επιλογή μάρτυρα για το ακροατήριο, έρευνα – έλεγχος ισχυρισμών 

εναγόντων για διαφυγόντα κέρδη, κοκ)……». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί καταρχήν ο χειρισμός της 

υπόθεσης στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής Αλέξανδρο Τσώνο και εάν 

κριθεί στην πορεία απαραίτητο να επανεξετασθεί το ζήτημα. Επίσης, να παρασχεθεί 

από τις Υπηρεσίες κάθε απαραίτητη βοήθεια για τη σύσταση του σχετικού φακέλου 

με στοιχεία για την προετοιμασία της υπόθεσης με πρόταση μαρτύρων για εξέταση 

πριν από τη δικάσιμο, ώστε έγκαιρα να σχεδιαστεί και τεκμηριωθεί η αντίκρουση της 

ένδικης αγωγής.  

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την καταρχήν ανάθεση του χειρισμού της εκκρεμούς δικαστικής υπόθεσης που 

αφορά την από 28.02.2008 αγωγή των Ζαχαρία Καπλανίδη, Σοφίας Παπαγιάννη και 

των εταιρειών τους με τους διακριτικούς τίτλους “ZITA CONGRESS & TRAVEL” και 

“ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ”, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Δήμου 

Λαυρεωτικής, της ΔΕΑΛ, του Δημητρίου Λουκά (ως Δημάρχου), της ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ και 
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του Παναγιώτη Κωττή (ως Προέδρου της εταιρείας του ΕΜΠ), στο Νομικό Σύμβουλο 

του Δήμου Λαυρεωτικής Αλέξανδρο Τσώνο και εάν κριθεί στην πορεία απαραίτητο να 

επανεξετασθεί το ζήτημα.  

Β. Να παρασχεθεί από τις Υπηρεσίες κάθε απαραίτητη βοήθεια για τη σύσταση του 

σχετικού φακέλου με στοιχεία για την προετοιμασία της υπόθεσης με πρόταση 

μαρτύρων για εξέταση πριν από τη δικάσιμο, ώστε έγκαιρα να σχεδιαστεί και 

τεκμηριωθεί η αντίκρουση της ένδικης αγωγής.  

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου: «έργα αποχέτευσης 
ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» 
Αρ. Απόφ.:90/2013    

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 όρων διακήρυξης του έργου: έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ.11664/10.06.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

με το οποίο υποβάλλει το σχέδιο διακήρυξης του έργου του θέματος. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013, με την 

11/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έχει εγγραφεί το έργο με τίτλο: «έργα 

αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής». 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και στον ΚΑ 25-7312.002 

έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 2.337.000,00 ευρώ σχετικά με την εκτέλεση του 

ανωτέρω έργου. 

Με την Α.Π.2245/28.02.2013 απόφαση Διαχειριστικής Αρχής έγινε η ένταξη του 

έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική, με κωδικό MIS 427891. 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής με το Α.Π.2174/06.06.2013 

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

δημοπράτησης του έργου.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων που 

ορίστηκε με την υπ’  αριθμ. 27/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

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

μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

− την Α.Π. 2245/28.02.2013  απόφαση Διαχειριστικής Αρχής, 

− το Α.Π. 2174/06.06.2013 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής, 

− τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, έτους 

2013 

− την αριθμ.27/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

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

δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού 2.337.000,00 

ευρώ (με αναθεώρηση και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 1.000.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.002 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εκτέλεση του έργου.  

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

που ορίστηκε με την υπ’  αριθμ. 27/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της σύνταξης φακέλου με τίτλο: «μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένης 
εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση ΦΟΒΟΛΕΣ της Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:91/2013 

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 «απευθείας ανάθεσης της σύνταξης φακέλου με τίτλο: «μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης 

απορριμμάτων στη θέση ΦΟΒΟΛΕΣ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 10.05.2013 εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ιστορικό 
1. Με το άρθρο 33, παρ. 1, περ. Β του Νόμου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/02-07-2003) 

εγκρίθηκαν οι κατάλληλες θέσεις για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων στην Νοτιοανατολική Αττική. Οι θέσεις αυτές ήταν η θέση «Βραγόνι» 

Κερατέας – Λαυρεωτικής και η θέση «Λατομείο Κυριακού» Κρωπίας. 

2. Με την υπ’ αριθ. 94/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαυρεωτικής 

αποφασίστηκε να προταθεί η θέση «Αγ. Ιωάννης - Φοβόλες» Κερατέας, ως 
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εναλλακτική λύση για την κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 

των Απορριμμάτων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, καθώς και η 

ανάληψη ενεργειών για την νομική και τεχνική επεξεργασία και τεκμηρίωση της 

προταθείσας λύσης. 

3. Με το άρθρο 28 παρ. 1 του Νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19-02-2013) 

προστέθηκε στις κατάλληλες θέσεις και η θέση «Αγ. Ιωάννης - Φοβόλες» 

Κερατέας, με την επιφύλαξη θετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης και με τη ρητή 

επισήμανση ότι «Σε περίπτωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της 

Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στη θέση 

«Φοβόλες» Κερατέας, η θέση «Βραγόνι» Κερατέας δεν συμπεριλαμβάνεται στις 

κατάλληλες θέσεις για τη Νότια - Ανατολική Αττική». 

Δεδομένης της ευθύνης που ανέλαβε ο Δήμος Λαυρεωτικής για τη λήψη θετικής 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΟΕΔΑ για τη θέση «Αγ. Ιωάννης - Φοβόλες» 
Κερατέας και δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει το απαραίτητο ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό, είναι απαραίτητο να ανατεθεί κατεπειγόντως η σύνταξη 

Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, και η προώθησή του στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των σχετικών 

εγκρίσεων. Για το λόγο αυτό 

Εισηγούμεθα 

Η ανάθεση της μελέτης με τίτλο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
δημιουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στη 
θέση «ΦΟΒΟΛΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας  να γίνει με τη διαδικασία 

του άρθρου 209 παρ.3 του Ν. 3463(ΦΕΚ114/Α/2006) δηλαδή σε πτυχιούχο μελετητή 

ή μελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης πτυχίου, στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές 

μελέτες) με την προϋπόθεση ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της 
παραπάνω μελέτης να μην υπερβαίνει το  30% του ανώτατου ορίου αμοιβής  

πτυχίου της Α τάξης  της ανωτέρω κατηγορίας, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση 

είναι 50.360,00 € (Εγκ. 10/2013 με αρ. πρωτ. Δ15γ/οικ/3676/4-3-2013 του 

ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ). 

Επομένως η ανάθεση θα είναι νόμιμη όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης δεν 

θα υπερβαίνει το παραπάνω όριο, το οποίο στην περίπτωση μας είναι 30%Χ 

50.360,00=15.108,00 €. 

Τούτο είναι και το ανώτερο όριο προσφοράς του προσφέροντος». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η 

ανάθεση της μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα 
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με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν.3463/06 σε μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, 

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

30% του ανώτατου ορίου του  πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης μελέτης. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της προσφοράς για την υποστήριξη του Δήμου 

Λαυρεωτικής στη σύνταξη φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 

τη δημιουργία ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στη 

θέση «Φοβόλες» της Δ.Ε. Κερατέας και την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

ανέρχεται σε 15.102,00 ευρώ. 

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

του Δήμου για κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκε η κα Μαρία Χριστοπούλου 

Γεωλόγος, με έδρα Σαπφούς 53, Καλλιθέα, με ΑΦΜ 128048346, Δ.Ο.Υ. Α’ 

Καλλιθέας, με πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) και 

προσφορά ποσού 15.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω προσφορά δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου 

αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης για την κατηγορία 27, όπως αυτό καθορίστηκε με την 

εγκύκλιο 10 (αρ. πρωτ: Δ15γ/οικ/3676/04.03.2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

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

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

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

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

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

- Την  εγκύκλιο 10 (αρ. πρωτ: Δ15γ/οικ/3676/04.03.2013) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

- Τη με ημερομηνία 10.05.2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την 

τεκμηρίωση της προεκτιμώμενης αμοιβής προσφοράς, 

- 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 τη σύνταξη φακέλου με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση 

«ΦΟΒΟΛΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», στην κα Μαρία Χριστοπούλου 

Γεωλόγο, με έδρα Σαπφούς 53, Καλλιθέα, με ΑΦΜ 128048346, Δ.Ο.Υ. Α’ Καλλιθέας, 

με πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), έναντι του ποσού 
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των 15.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της, 

επειδή είναι οικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 18.450,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7412.003 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εκπόνηση της 

μελέτης.  

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

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Απόστολος Παμφίλης ψήφισε ΟΧΙ διότι 

διαφωνεί με το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτρης Λουκάς ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας 

διότι το θέμα των απορριμμάτων είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να συζητηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού 
αναψυκτηρίου και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται 
στην ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Αρ. Απόφ.:92/2013 
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 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου 

και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται στην ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

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

1. Την υπ’ αριθμ.29/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

2. Την υπ’ αριθμ.111/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με 

θέμα: «Εκμίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής του αναψυκτηρίου της ΚΑΚΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ και μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας αυτής, σε τρίτους, με τη σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος». 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9020/14-5-2013 Πρακτικό εκμίσθωσης ακινήτου της 

Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013. 

4. Την υπ’ αριθμ. 77/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού. 
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5. Την υπ’ αριθμ.333/2013 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία 

προκηρύχθηκε δημόσια ανοικτή και πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, η οποία 

διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

6. Το με ημερομηνία 10.06.2013 πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας, από το 

οποίο προκύπτει ότι τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο κος ΗΡΟΔΟΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κάτοικος ΠΕΤΑΣ Τοπικής Ενότητας ΚΟΥΒΑΡΑ του 

Δήμου Σαρωνικού, οδός ΟΜΗΡΟΥ, αρ. 15, με ΑΦΜ 125445672, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 

(Λαυρίου), ο οποίος προσέφερε μίσθωμα εβδομήντα μία χιλιάδες (71.000,00 ) ευρώ, 

με την εγγύηση του εγγυητή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, κατοίκου 

ΠΕΤΑΣ Τοπικής Ενότητας ΚΟΥΒΑΡΑ του Δήμου Σαρωνικού, οδός ΟΜΗΡΟΥ, αρ. 

15, με ΑΦΜ 019303810, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου). Ο ανωτέρω πλειοδότης 

προσκόμισε το υπ’ αριθμ.675103/06.06.2013 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 

του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 

(5.500,00) ευρώ. 

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

ημερομηνία 10 Ιουνίου 2013 πρακτικού δημοπρασίας και την κατακύρωση της 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου και του γύρωθεν 

αυτού περιβάλλοντος χώρου που ευρίσκεται στην «ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 

στους πλειοδότες. 

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

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

δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας και έπειτα 

από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α – Εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας που έγινε στις 10 Ιουνίου του έτους 2013 

στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής για την εκμίσθωση του Δημοτικού 

Αναψυκτηρίου και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου που ευρίσκεται στην 

ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, κατά την οποία τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο 

κος ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κάτοικος ΠΕΤΑΣ Τοπικής Ενότητας 

ΚΟΥΒΑΡΑ του Δήμου Σαρωνικού, οδός ΟΜΗΡΟΥ, αρ. 15, με ΑΦΜ 125445672, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), ο οποίος προσέφερε το ποσό των εβδομήντα μία 

χιλιάδων (71.000,00) ευρώ, με την εγγύηση του εγγυητή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, κατοίκου ΠΕΤΑΣ Τοπικής Ενότητας ΚΟΥΒΑΡΑ του Δήμου 
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Σαρωνικού, οδός ΟΜΗΡΟΥ, αρ. 15, με ΑΦΜ 019303810, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 

(Λαυρίου). 

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

της δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανωτέρω 

πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση του 
δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας της ΚΑΚΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι 
ανταλλάγματος 
Αρ. Απόφ.:93/2013 
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 πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 

χρήσης τμήματος αιγιαλού και  παραλίας της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ προς 

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

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

7. Την υπ’ αριθμ.29/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

8. Την υπ’ αριθμ.111/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με 

θέμα: «Εκμίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής του αναψυκτηρίου της ΚΑΚΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ και μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας αυτής, σε τρίτους, με τη σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος». 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9020/14-5-2013 Πρακτικό εκμίσθωσης ακινήτου της 

Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013. 

10. Την υπ’ αριθμ. 77/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

11. Την υπ’ αριθμ.333/2013 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία 

προκηρύχθηκε δημόσια ανοικτή και πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, η οποία 

διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

12. Το με ημερομηνία 10.06.2013 πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας, από το 

οποίο προκύπτει ότι τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο κος ΗΡΟΔΟΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κάτοικος ΠΕΤΑΣ Τοπικής Ενότητας ΚΟΥΒΑΡΑ του 

Δήμου Σαρωνικού, οδός ΟΜΗΡΟΥ, αρ. 15, με ΑΦΜ 125445672, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 

(Λαυρίου), ο οποίος προσέφερε μίσθωμα πενήντα έξι χιλιάδες (56.000,00 ) ευρώ, με 
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την εγγύηση του εγγυητή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, κατοίκου 

ΠΕΤΑΣ Τοπικής Ενότητας ΚΟΥΒΑΡΑ του Δήμου Σαρωνικού, οδός ΟΜΗΡΟΥ, αρ. 

15, με ΑΦΜ 019303810, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου). Ο ανωτέρω πλειοδότης 

προσκόμισε το υπ’ αριθμ.675103/06.06.2013 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 

του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 

(5.500,00) ευρώ. 

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

ημερομηνία 10 Ιουνίου 2013 πρακτικού δημοπρασίας και την κατακύρωση της 

παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και  παραλίας της 

«ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» στους πλειοδότες. 

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

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

δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας και έπειτα 

από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α – Εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας που έγινε στις 10 Ιουνίου του έτους 2013 

στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 

χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας της «ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 
προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, κατά την οποία 

τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο κος ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 

κάτοικος ΠΕΤΑΣ Τοπικής Ενότητας ΚΟΥΒΑΡΑ του Δήμου Σαρωνικού, οδός 

ΟΜΗΡΟΥ, αρ. 15, με ΑΦΜ 125445672, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), ο οποίος 

προσέφερε το ποσό των πενήντα έξι (56.000,00) ευρώ, με την εγγύηση του εγγυητή 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, κατοίκου ΠΕΤΑΣ Τοπικής Ενότητας 

ΚΟΥΒΑΡΑ του Δήμου Σαρωνικού, οδός ΟΜΗΡΟΥ, αρ. 15, με ΑΦΜ 019303810, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου). 

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

της δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανωτέρω 

πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.064,17 ευρώ 
στον ΚΑ 20-7322.001 με τίτλο: «φωταγώγηση πλατειών – πάρκων & λοιπά» 
Αρ. Απόφ.:94/2013 

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 
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περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.064,17 ευρώ στον ΚΑ 

20-7322.001 με τίτλο: «φωταγώγηση πλατειών – πάρκων & λοιπά» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 13.06.2013 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 «Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αριθμ. πρωτ: 51183/30.07.2012, 

51774/19.12.2012, 50205/18.02.2013, 50498/10.04.2013, 50722/21.05.2013 

έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν χορήγηση νέων παροχών για τη σύνδεση με το 

δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ ακινήτων – εγκαταστάσεων των Δημοτικών 

Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των 

ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.064,17 ευρώ, το οποίο θα 

πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής τους . 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 3.064,17 ευρώ στον ΚΑ 20-7322.001 με τίτλο: «Φωταγώγηση πλατειών – 

πάρκων & λοιπά», καθώς και για τον ορισμό υπολόγου του ως άνω χρηματικού 

εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής να έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται ως 

προθεσμία πληρωμής και να απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη 

ΔΕΔΔΗΕ». 

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, 

− το από 13.06.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα συνημμένα 

έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 3.064,17 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-

7322.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2013 και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που αφορά 

στην πληρωμή δαπανών σύνδεσης στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ 

ακινήτων – εγκαταστάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας. 

Β. Ορίζει υπόλογο του ως άνω χρηματικού εντάλματος τον υπάλληλο του Δήμου 

Λαυρεωτικής, Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ, με τρίμηνη 

προθεσμία για την απόδοση αυτού μέχρι την 18.09.2013. 
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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.136,65 ευρώ 
στον ΚΑ 30-7311.018 με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 
123 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:95/2013 

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.136,65 ευρώ στον ΚΑ 

20-7321.001 με τίτλο: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 123 της 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

το από 12.06.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

 «Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αριθμ. πρωτ: 50569/22.04.2013 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ που αφορά δαπάνες σύνδεσης στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της 

ΔΕΗ ΑΕ του ακινήτου που βρίσκεται τη διεύθυνση Κ. Βάρναλη στην πόλη της 

Κερατέας. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.136,65 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί 

υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής του. 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 5.136,65 ευρώ στον ΚΑ 30-7311.018 με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθμού στο Ο.Τ. 123 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», καθώς και για τον ορισμό 

υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής να έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται ως 

προθεσμία πληρωμής και να απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη 

ΔΕΔΔΗΕ». 

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, 

− το από 12.06.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας και το συνημμένο 

έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.136,65 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-

7311.018 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
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2013 και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που αφορά 

στην πληρωμή δαπανών σύνδεσης στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ 

του ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Κ. Βάρναλη (Βρεφονηπιακός Σταθμός) στην 

πόλη της Κερατέας. 

Β. Ορίζει υπόλογο του ως άνω χρηματικού εντάλματος τον υπάλληλο του Δήμου 

Λαυρεωτικής, Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ, με τρίμηνη 

προθεσμία για την απόδοση αυτού μέχρι την 18.09.2013. 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:96/2013 

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/13.06.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/13.06.2013 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 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

1 25-7336.001 
Καθαρισμός δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων 
υδάτων 

20.000,00 € 20.000,00 € Α-784 
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2 25-6662.016 
Δαπάνες διάνοιξης 
ορυγμάτων δικτύου 
ύδρευσης 

10.000,00 € 10.000,00 € Α-785 

3 70-6414.002 
Μεταφορά νερού για 
αναδάσωση (λόφος 
Λεγραινών) 

5.000,00 € 2.100,00 € Α-786 

4 10-6266.001 
Αναβάθμιση 
μηχανογραφικών 
εφαρμογών 

24.750,00 € 24.532,35 € Α-787 

5 70-6495.001 

Καθαρισμός – εκχέρσωση 
πρανών στο εσωτερικό 
οδικό δίκτυο, καθαρισμός 
από ογκώδη εύφλεκτα 
απορρίμματα των δασικών 
εκτάσεων, τον καθαρισμό 
των αντιπυρικών ζωνών 
(διαδικασία με μίσθωση 
μηχανημάτων) 

82.065,90 € 76.309,20 € Α-795 

6 70-7326.007 

Καθαρισμός – εκχέρσωση 
πρανών στο εσωτερικό 
οδικό δίκτυο, καθαρισμός 
από ογκώδη εύφλεκτα 
απορρίμματα των δασικών 
εκτάσεων, τον καθαρισμό 
των αντιπυρικών ζωνών 
(διαδικασία με μίσθωση 
μηχανημάτων) 

7.000,00 € 5.658,00 € Α-788 

7 10-6265 
Σύμβαση συντήρησης 
φωτοτυπικού 
μηχανήματος 

2.500,00 € 1.000,00 € Α-789 

8 35-7425.002 

Κοπή φοινίκων στο 
Φοινικόδασος και στο 
χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Λαυρίου 

15.000,00 € 1.450,00 € Α-790 

9 15-6495.001 
Προμήθεια συστήματος 
συναγερμού για το ΚΕΠ 
Κερατέας 

1.500,00 € 1.120,00 € Α-796 

10 10-6634 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 

11.000,00 € 996,30 € Α-797 

11 20-7331.002 
Προμήθεια χρωμάτων για 
τη Δημοτική Ενότητα 
Λαυρεωτικής 

20.000,00 € 15.000,00 € Α-798 

12 20-7331.003 
Προμήθεια χρωμάτων για 
τη Δημοτική Ενότητα 
Κερατέας 

20.000,00 € 15.000,00 € Α-799 

13 10-6463 Δημοσίευση ανακοίνωσης 
ΣΟΧ 1/2013 3.000,00 € 500,00 € Α-813 

14 00-6492 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων 

5.000,00 € 3.500,00 € Α-800 

15 25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 46.000,00 € 11.000,00 € Α-801 

16 30-7413.016 
Μελέτη τεκμηρίωσης 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας και μη 

8.610,00 € 8.610,00 € Α-802 
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ύπαρξης ρεμάτων στην 
περιοχή Πράσινη Αλεπού 

17 30-7421.011 Δαπάνες εφαρμογής 
σχεδίου πόλεως Βγέθι 4.000,00 € 2.000,00 € Α-803 

18 25-6264.006 Συντήρηση υποσταθμού 
μέσης τάσης 4.458,00 € 1.600,00 € Α-852 

19 25-6264.002 

Προμήθεια 
ηλεκτροκινητήρα για την 
επισκευή αντλίας στο 
αντλιοστάσιο Κερατέας 

82.000,00 € 7.810,50 € Α-853 

20 20-6671 
Προμήθεια συσσωρευτών 
για τα οχήματα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας 

98.385,03 € 2.190,00 € Α-854 

21 20-6672 Βούρτσες για το ΜΕ 
88161 μηχανικό σάρωθρο 8.000,00 € 1.145,00 € Α-855 

22 30-7421.002 Δαπάνες Εφαρμογής 
σχεδίου πόλεως Κερατέας 100.000,00 € 10.000,00 € Α-851 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:97/2013 

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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 

ΔΥ/14.06.2013 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, όπου αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

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

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

«σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις 

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

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου, 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, 

− Τη ΔΥ/14.06.2013 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου, 

− 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  
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εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. 14/31.05.2013 Είδη Καθαριότητας 178,35 € 10-6634 

2 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. 3020/22.05.2013 Υλικά Συντήρησης 138,74 € 

45-
6261.003 

3 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 295/23.05.2013 

Φωτοτυπίες, 
Εκτυπώσεις  98,40 € 

10-
6615.001 

4 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 296/23.05.2013 Σφραγίδες 138,99 € 10-6612 

5 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 297/23.05.2013 

Προμήθεια 
Μελανιών 98,40 € 10-6612 

6 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 294/23.05.2013 Εκτυπώσεις 147,60 € 10-6612 

7 
ΑΠΙΚΟΣ Ν. - ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ε. 
Ο.Ε 788/11.06.2013 Λοιπός Εξοπλισμός 180,44 € 35-7135 

      ΣΥΝΟΛΟ 980,92 €   
 
Μετά τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 
Δημήτρης Λουκάς, αποχώρησε. 
 
ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικά 
Επιτροπής με ημερομηνία 24.04.2013 και 03.06.2013) 
Αρ. Απόφ.:98/2013 

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 «συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικά 

Επιτροπής με ημερομηνία 24.04.2013 και 03.06.2013)» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής το από 12.06.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

όπου αναφέρονται 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.  
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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 τα 

από 24.04.2013  και 03.06.2013 πρακτικά της, εισηγείται την συντήρηση και 

επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 

ΜΕ-123869 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ:  Για το όχημα θα πρέπει να γίνει πρόσθετη 

συντήρηση, καθάρισμα της υπερκατασκευής και επισκευή καλωδίωσης αντλίας. 

ΜΕ-123868 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Για το όχημα θα πρέπει να γίνει πρόσθετη 

συντήρηση της υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  

ΚΗΟ-6022 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Για το όχημα θα πρέπει να γίνει πρόσθετη 

συντήρηση της υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  

ΚΗΟ-6022 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Για το όχημα θα πρέπει να γίνει πρόσθετη  

συντήρηση υπερκατασκευής  επισκευή κεντρικής βάνας και αντικατάσταση 

αναλώσιμων. 

ΚΗΗ-5505 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Για το όχημα θα πρέπει να γίνει πρόσθετη 

συντήρηση της υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  

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, 

− Τα με ημερομηνία 24.04.2013 και 03.06.2013 πρακτικά της Επιτροπής 

Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123869 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

147,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 1213868 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

249,69 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 178,35 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 71,34 € σε βάρος του ΚΑ 

70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

3. Αναθέτει την πρόσθετη συντήρηση του ΚΗΟ 6022 πυροσβεστικού οχήματος στην 

εταιρεία ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km 

Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

455,10 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 104,55 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 350,55 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6022 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

341,94 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 95,94 € σε βάρος του ΚΑ 

70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5505 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

361,25 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 135,30 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 225,95 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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6. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης 

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

7. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας 

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

κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 
Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:99/2013 

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου», μπορεί να 

συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το από 17.06.2013 έγγραφο της Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, στο 

οποίο 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 Ενότητας 

Λαυρίου, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα.  

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

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

− Την από 17.06.2013 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας 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 Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται 

κατωτέρω: 
ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΣΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 

25/5/2013 ΑΠ. 0587 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 
29/5/2013 ΑΠ. 1805 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 
29/5/2013 ΑΠ. 0398 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 
31/5/2013 ΑΠ. 1239 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 
31/5/2013 ΑΠ. 1374 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 
7/6/2013 ΑΠ. 1498 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 

12/6/2013 ΑΠ. 0374 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 
13/6/2013 ΑΠ. 1395 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 
14/6/2013 ΑΠ. 1498 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 
14/6/2013 ΑΠ. 1239 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  2,80 10-6411 

17/5/2013 TΠΥ 1 
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ Κ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 98,40 20-6264.001 

20/5/2013 TΠΥ 2 
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ Κ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 98,40 20-6264.001 

21/5/2013 TΠΥ 3 
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ Κ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 98,40 20-6264.001 

10/5/2013 ΤΙΜ. 00085 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ 
ΑΕ ΑΝΤ/ΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 13,28 30-6495.001 

16/5/2013 ΑΠ. 00013 
ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 9,00 10-6634 

17/6/2013 ΤΔΑ 3036 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΕΥΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15Κ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 135,30 30-7331.004 

13/5/2013 ΤΙΜ. ΠΩΛ. 5 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΑΥΡΙΟΥ                                
ΑΓΓ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ - 
ΔΡΙΒΑ  ΜΠΛΟΚ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  369,00 15-6612 

13/5/2013 ΤΙΜ. ΠΩΛ. 6 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΑΥΡΙΟΥ                                
ΑΓΓ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ - 
ΔΡΙΒΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ  184,50 10-6615.001 

13/5/2013 ΤΙΜ. ΠΩΛ. 7 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΑΥΡΙΟΥ                                
ΑΓΓ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ - 
ΔΡΙΒΑ  

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  246,00 10-6615.001 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.280,28 ευρώ 
  

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης 
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Αρ. Απόφ.:100/2013 
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», μπορεί να 

συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το αριθμ. πρωτ:12326/17.06.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 σε περίπτωση ματαίωσης της 

δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του 

διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – 

ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι 

οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  

εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να χρησιμοποιηθούν για 

να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  30-6042 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες, νυχτερινές ώρες κλπ  

3.000,00 271 791 

2.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων – πυρασφάλεια 

3.000,00 139 792 

3.  80-8111 Αμοιβές και έξοδα 4.150,79 243 793 
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προσωπικού – δικαστική 
απόφαση 

4.  80-8112 Αμοιβές αιρετών (αποζημίωση 
για Δημοτικά Συμβούλια) 

28.900,00 244 794 

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

Π.Δ.113/2010, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αριθμ. 

πρωτ:12326/17.06.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013, 

όπως αναφέρονται κατωτέρω: 
Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

5.  30-6042 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες, νυχτερινές ώρες κλπ  

3.000,00 271 791 

6.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων – πυρασφάλεια 

3.000,00 139 792 

7.  80-8111 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού – δικαστική 
απόφαση 

4.150,79 243 793 

8.  80-8112 Αμοιβές αιρετών (αποζημίωση 
για Δημοτικά Συμβούλια) 

28.900,00 244 794 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια τροφίμων για 
την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:101/2013 

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «κατάρτισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των 

αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 
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Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«κατάρτισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: 
προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 

του Δήμου Λαυρεωτικής», μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Την αριθμ.18/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «προμήθεια 

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 

Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 67.081,73 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». 

− Την υπ’ αριθμ.26/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

διάθεση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

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. 

Οι κατηγορίες των ειδών είναι: 

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 9.569,50 € πλέον ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Β ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, προϋπολογισμού 6.245,94 € πλέον ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΑ Γ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 8.642,19 € πλέον ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Δ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 7.950,00 € πλέον ΦΠΑ 
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ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, προϋπολογισμού 5.047,40 € πλέον ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 13.290,00 € πλέον ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Ζ ΕΙΔΗ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, προϋπολογισμού 8.580,00 € πλέον ΦΠΑ 

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

έχοντας υπόψη: 

− Την αριθμ.18/2013 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.354/2013 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.18/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία (τεχνικές προδιαγραφές 

και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού ποσού 67.081,73 ευρώ, για την 

προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 

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 - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός 
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Κουντουριώτη 1, στις………………, ημέρα ………………. και από ώρα………. έως 

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

ΑΡΘΡΟ 2 - Πληροφορίες 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: …………….., αρμόδιοι υπάλληλοι: ………………….. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με την προμήθεια, αυτές παρέχονται μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 3 - Δεκτοί στον Διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

γ. Συνεταιρισμοί 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

ΑΡΘΡΟ 4 - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να 

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 

 
1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Α. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

Β. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους 

για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια 

αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Α. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
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- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.  

Γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με 

την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους 

επαγγελματικούς καταλόγους. 

 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων. 

 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που 

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή 

εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών 

στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το 

πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 

υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από 

τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
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καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 

Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όλοι οι συμμετέχοντες, 

οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα 

ακόλουθα: 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των 

Τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

• Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του 

από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

• Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει 

υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των 

συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες 

του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα 

ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητούνται από το Δήμο. 

• Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι 

αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα 

στη χρησιμοποίηση τους από την Κατασκήνωση, ο προμηθευτής υποχρεούται 

στην αντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης ποιότητας  

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 

οικονομική προσφορά. 

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως.  
Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου 

ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή 

τους ή από άλλο νόμιμα  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) 

εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
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εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση 

προμηθευτών. (Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν 

αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα 

συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για 

λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος 

αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής). 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου. 

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 

δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. 

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των 

ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των 

ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας.  

ΑΡΘΡΟ 5 - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών στις …….. από ώρα ……. μέχρι και ……… 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας 

που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις 

άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 6 - Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

- την τιμή των προσφερόμενων ειδών τροφίμων με Φ.Π.Α.. 

- το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

2. Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, με 

τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 
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3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με 

ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία 

ή κατά είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε του κάθε 

προσφερόμενου προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του 

Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, πλην των οπωροκηπευτικών, κατεψυγμένων, ειδών κρεοπωλείου, η 

τιμή των οποίων προσδιορίζεται με βάση το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας 

Αττικής. 

6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι 

προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης 

κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό Θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 

παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των τροφίμων ή τις 

τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 

ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 7 - Προέλευση των τροφίμων 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα 

προέλευσης των ειδών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται 

προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 8 - Ισχύς Προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και η προσφερόμενη 

έκπτωση  ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος διαφορετικό  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 9 - Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ακολουθεί τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής 

Εξοχής, με ημερομηνία έναρξης την 14 Ιουλίου 2013 και ημερομηνία λήξης την 5 

Σεπτεμβρίου 2013. 

ΑΡΘΡΟ 10 - Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
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Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε 

ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντας. 

ΑΡΘΡΟ 11 - Φάκελος προσφοράς 
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 

φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. 

2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να 

επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

3. Οι προσφορές Θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 

μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 

ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο 

φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, 

καθώς και ο υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο 

υποφάκελος θα είναι επίσης καλά σφραγισμένος και έξω από αυτόν θα αναγράφονται 

ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο.  

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε 

προϊόν σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε 

άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, με το Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιμή σε 

συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει 

να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει 
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αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες 

την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 

κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται 

αποδεκτές. 

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

9. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της 

ποσότητας του κάθε προϊόντος. 

ΑΡΘΡΟ 12 - Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 
εμπιστευτικών  
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά 

την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, Θα 

μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόμενου. 

ΑΡΘΡΟ 13 - Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται 

δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια 

αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από το παραπάνω όργανο 

όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην 

υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 

επιτροπή. 
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Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και 

τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 

σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

παραμένουν στην Επιτροπή. Μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, ορίζεται ημερομηνία και 

ώρα για την αποσφράγισή τους η οποία γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες. 

ΑΡΘΡΟ 14 - Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 

- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης. 

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε 

προσφερόμενου προϊόντος. 

Η κατακύρωση της προμήθειας κατεψυγμένων ειδών, νωπού κρέατος και νωπών 

οπωρολαχανικών, θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

Για τα υπόλοιπα είδη (γαλακτοπωλείου, παντοπωλείου, αρτοποιείου και 

ζαχαροπλαστικής) η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα 

προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές της μελέτης και με 

την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό 

έκπτωσης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 15 - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού – Συνέχιση διαγωνισμού 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου έπειτα από εισήγηση 

– γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  
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Για το ίδιο είδος τροφίμου δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού 

σε διαφορετικούς προμηθευτές. 

ΑΡΘΡΟ 16 - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται 

ανακοίνωση. 

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 βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού 

ποσού, χωρίς το ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 17 - Σύμβαση 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική 

σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

− Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

− Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

− Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 

− Την τιμή για τα τρόφιμα που έχει προσφερθεί τιμή. 

− Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος. 

− Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

− Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

− Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

− Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

− Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την 

έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν 
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μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση 

υπογράφεται από το Δήμαρχο. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

− Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος ή εάν αυτή που 

παραδόθηκε, υπολείπεται  της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

− Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

− Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

− Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 18 - Παραλαβή των τροφίμων & χρόνος παράδοσης 
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η 

συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο 

άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο. 

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

προμήθειας και άμεσα, να εφοδιάσει την Κατασκήνωση με την παραγγελθείσα 

ποσότητα των τροφίμων. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες της Κατασκήνωσης.  

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε 

είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα 

χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα Θα πρέπει 

να μη έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι αρίστης ποιότητας, 

πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της 
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κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα 

αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 

Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. 

Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και 

με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει 

να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

μεταφοράς τροφίμων. Τα τρόφιμα θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση. 

Ο προμηθευτής ( ή προμηθευτές) είναι υποχρεωμένος να παραδίδει  τα τρόφιμα στην 

Κατασκήνωση τρεις (3) φορές την εβδομάδα και από ώρα 7π.μ. έως 9π.μ. καθ όλη 

την διάρκεια της σύμβασης, εκτός από το ψωμί που θα παραδίδεται κάθε μέρα έως τις 

9π.μ χωρίς αντιρρήσεις και δικαιολογίες ότι δήθεν υπάρχει έλλειψη κάποιου είδους 

από αυτά. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να παρουσιάζει έγκαιρα σχετική βεβαίωση 

από την Αγορανομία. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημάρχου να μετατίθεται, 

μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική 

αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 

συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 19  - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση που χορηγήθηκε, εκτός 

των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που 

υπολογίζεται ως εξής: 

− Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου 

παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά 

τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, 

θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

− Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού 

διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική 

αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν 

η δυνατότητα να παραδώσει τα τρόφιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του 

διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για 

εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από 

την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρερχόμενο χρονικό διάστημα. Στην 

περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο 

έκπτωτος παραδώσει τα τρόφιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, 

ματαιώνονται, με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από την οριστική παραλαβή των 

υλικών. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά 

σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 20 - Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας 

των τροφίμων, με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με 

άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός 

χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος 

και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν 

αντικαταστήσει την ποσότητα των τροφίμων που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία 

που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου 

του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της 

για την επιστροφή των απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον 

προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων 

ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής 

αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιμα δεν 

επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των 

τροφίμων και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται 

πριν την παραλαβή των τροφίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε 

δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το 
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παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την 

παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα 

επιστρεφόμενα τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η επιστροφή των τροφίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 

περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 

απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία της 

οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

Η προθεσμία αυτή δε δύναται να παραταθεί. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και ο 

προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία μπορεί να 

προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής. 

Με απόφαση του Δημάρχου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον 

προμηθευτή των τροφίμων που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με 

την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα 

καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 21 - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε 

να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτή, με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των τροφίμων σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα παραπάνω άρθρα της παρούσας. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 

επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της 

αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ΑΡΘΡΟ 22 - Εγγυήσεις ποιότητας 
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα 

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

σχετικές προδιαγραφές των επισήμων Κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι 
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απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από 

κάθε πλευρά για  κατανάλωση. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε 

ποσότητα τροφίμου  που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου 

διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα 

υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον 

προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων 

σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 23 - Τρόπος Πληρωμής 
Η συμβατική αξία των προμηθευόμενων ειδών 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% 

ΑΡΘΡΟ 24 - Άλλα στοιχεία 
Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της 

προκηρυχθείσης ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, κατά παρέκκλιση αυτής που 

ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε 

είδους τροφίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως 

κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού  

προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

ΑΡΘΡΟ 25 - Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 
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Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον τοπική εφημερίδα 

κατά τα νόμιμα καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, 

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 

αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε 

ανάδοχος. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του 
Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικά Επιτροπής με ημερομηνία 20.05.2013 και 
21.05.2013) 
Αρ. Απόφ.:102/2013 

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «συντήρησης και επισκευή οχημάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής (πρακτικά Επιτροπής με ημερομηνία 20.05.2013 και 21.05.2013)».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», μπορεί να 

συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, 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 τα 

από 20.05.2013  και 21.05.2013 πρακτικά της, εισηγείται την συντήρηση και 

επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 

1. ΜΕ-42411 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να 

γίνει αντικατάσταση ελαστικών, εμπρός (2 ελαστικά).  

2. ΜΕ-66326 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να 

γίνει αντικατάσταση ελαστικών, εμπρός (2 ελαστικά).  

3. ΚΗΗ-2213 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ):Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να 

γίνει αντικατάσταση των ελαστικών του (6 ελαστικά).  

4. ΜΕ-42411 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΡΓΟΥ): Για το παραπάνω όχημα (μηχάνημα 

έργου), θα πρέπει να γίνει επισκευή  μπούμας. 

5. ΚΗΟ- 6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να 

γίνει επισκευή τρόμπας πετρελαίου και αντικατάσταση ιμάντων.  

6. ΚΗΙ-3088 (ΚΑΔΟΦΟΡΟ): Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

επισκευή διαφορικού. Η παραπάνω επισκευή θα περιλαμβάνει εργασία και 

αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

7. ΚΗΟ-6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να 

γίνει γενική επισκευή και συντήρηση του κινητήρα. Η παραπάνω επισκευή θα 

περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

8. ΚΗΟ-6093 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να 

γίνει συντήρηση και επισκευή κινητήρα. Η παραπάνω συντήρηση θα 

περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

9. ΜΕ-66326 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Για το παραπάνω όχημα (μηχάνημα 

έργου), θα πρέπει να γίνει συντήρηση κινητήρα και επισκευή τροχού εμπρός 
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δεξιά, η οποία θα περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων 

ανταλλακτικών. 

10. ΚΗΙ-3092 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Για το παραπάνω όχημα (μηχάνημα έργου), θα 

πρέπει να γίνει συντήρηση κινητήρα, αλλαγή  δίσκο-πλατό και επισκευή 

συστήματος ψύξης, η οποία θα περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση 

διαφόρων ανταλλακτικών. 

11. ΚΗΟ-6038 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Για το παραπάνω όχημα (μηχάνημα έργου), θα 

πρέπει να γίνει συντήρηση κινητήρα, η οποία θα περιλαμβάνει εργασία και 

αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

12. ΚΗΟ-6171 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να 

γίνει  επισκευή κλειδαριάς και βάσης δυναμό η οποία θα περιλαμβάνει εργασία 

και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

13. ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να 

γίνει συντήρηση  επισκευή ανάρτησης καμπίνας οδηγού η οποία θα περιλαμβάνει 

εργασία και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

14. ΚΗΟ-6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να 

γίνει  προγραμματισμένη συντήρηση  κινητήρα η οποία θα περιλαμβάνει εργασία 

και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

15. ΚΗΟ-6050 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να 

γίνει  καθαρισμός  ρεζερβουάρ. 

16. ΚΗΙ-3056 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ): Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει  

επισκευή αλλαγή δίσκο-πλατό  η οποία θα περιλαμβάνει εργασία και 

αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

17. ΚΗΙ-3158 (ΠΟΥΛΜΑΝ): Το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο, με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής 

του.  

18. ΚΗΙ-3022 (ΠΟΥΛΜΑΝ): Το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο, με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής 

του.  

19. ΚΗΙ-7345 (ΠΟΥΛΜΑΝ): Το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο, με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής 

του.  

20. ΚΗΗ-2213 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα χρειάζεται αναβάθμιση 

ψηφιακού ταχογράφου και πιστοποίηση καλής λειτουργίας για έλεγχο ΚΤΕΟ.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
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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, 

− Τα με ημερομηνία 20.05.2013 και 21.05.2013 πρακτικά της Επιτροπής 

Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Αναθέτει την αντικατάσταση δύο (2) ελαστικών του ΜΕ 42411 Μηχανήματος 

Έργου στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία λιπαντικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα 

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

Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 780,06 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 780,06 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια. 

2. Αναθέτει την αντικατάσταση δύο (2) ελαστικών του ΜΕ 66326 Μηχανήματος 

Έργου στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία λιπαντικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα 

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

Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 620,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 620,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια. 

3. Αναθέτει την αντικατάσταση έξι (6) ελαστικών του ΚΗΗ 2213 Απορριμματοφόρου 

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

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

Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.670,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.670,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 Μηχανήματος Έργου στην εταιρεία Αφοί Ν. 

& Ι. Λιάγκης Ο.Ε., μηχανουργείο, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

081180447, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 430,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 430,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 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 892,80 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 450,00 € 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. 

6. 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 1.599,00 € 

(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 738,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

7. 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 2.519,04 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.476,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.043,04 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

8. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6093 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 11.357,82 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.075,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 8.282,82 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

9. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 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 2.147,58 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 799,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.348,08 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

10. 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 4.705,98 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.660,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 3.045,48 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 6038 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 375,15 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 209,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 166,05 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

12. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

Μοσχονά, ανταλλακτικά - συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου 

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 313,95 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 107,62 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 206,33 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

Μοσχονά, ανταλλακτικά - συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου 

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 227,32 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 165,82 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

14. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

Μοσχονά, ανταλλακτικά - συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου 

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 585,05 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 153,75 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 431,30 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

15. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6050 Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

Μοσχονά, ανταλλακτικά - συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου 

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 184,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3056 Κλειστού Φορτηγού στον κο Λουκά 

Μοσχονά, ανταλλακτικά - συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου 

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.077,79 € 

(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 831,79 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

17. Αναθέτει την επισκευή του ειδικού ταχογράφου του ΚΗΙ 3158 Πούλμαν στον κο 

Καλιντζή Δ. Βασίλειο, εμπόριο – επισκευές ταχογράφων, με έδρα Καρ. Δημητρίου 

229, Νίκαια, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 282,90 

€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 282,90 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την ανωτέρω δαπάνη. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ειδικού ταχογράφου του ΚΗΙ 3022 Πούλμαν στον κο 

Καλιντζή Δ. Βασίλειο, εμπόριο – επισκευές ταχογράφων, με έδρα Καρ. Δημητρίου 

229, Νίκαια, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 344,40 

€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 344,40 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την ανωτέρω δαπάνη. 

19. Αναθέτει την επισκευή του ειδικού ταχογράφου του ΚΗΙ 7345 Πούλμαν στον κο 

Καλιντζή Δ. Βασίλειο, εμπόριο – επισκευές ταχογράφων, με έδρα Καρ. Δημητρίου 

229, Νίκαια, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 258,30 

€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 258,30 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την ανωτέρω δαπάνη. 
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20. Αναθέτει την αναβάθμιση του ψηφιακού ταχογράφου του ΚΗΗ 2213 

Απορριμματοφόρου, στον κο Καλιντζή Δ. Βασίλειο, εμπόριο – επισκευές 

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

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

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την ανωτέρω δαπάνη. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

22. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας 

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

κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση πρακτικού δημόσιας πλειοδοτικής 
δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής στο 
Ο.Τ. 173 του σχεδίου πόλεως Λαυρίου, της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:103/2013 

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης πρακτικού δημόσιας πλειοδοτικής 

δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής στο Ο.Τ. 173 

του σχεδίου πόλεως Λαυρίου, της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«έγκρισης πρακτικού δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου 

ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής στο Ο.Τ. 173 του σχεδίου πόλεως Λαυρίου, της 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής», μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

13. Την υπ’ αριθμ.6/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής. 

14. Την υπ’ αριθμ.112/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με 

θέμα: «Εκμίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται 

στο Ο.Τ. 173 (πλατεία Ηρώου) του σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρεωτικής». 

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9048/14-5-2013 πρακτικό εκμίσθωσης ακινήτου της 

Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013. 

16. Την υπ’ αριθμ. 78/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

17. Την υπ’ αριθμ.335/2013 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία 

προκηρύχθηκε δημόσια ανοικτή και πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, η οποία 

διεξήχθη στις 17 Ιουνίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

18. Το με ημερομηνία 17.06.2013 πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας, από το 

οποίο προκύπτει ότι πλειοδότης αναδείχθηκε η κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικος Καλυβίων, οδός 28ης Οκτωβρίου & Αντωνίου Λαδά, με ΑΦΜ 

103210872, Δ.Ο.Υ. Καλυβίων, η οποία προσέφερε μίσθωμα δύο χιλιάδων (2.000,00) 

ευρώ, με την εγγύηση του εγγυητή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

κατοίκου Κακής Θάλασσας Κερατέας, με ΑΔΤ ΑΚ 571046, Τ.Α. Κερατέας. Η 

ανωτέρω προσκόμισε την υπ’ αριθμ.69.991/14.06.2013 εγγυητική επιστολή της 

Milennium Bank, ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) ευρώ. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη του με 

ημερομηνία 17.06.2013 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  

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

δημοπρασίας μαζί με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της και έπειτα από 

διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Κρίνει το αποτέλεσμα της δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στην 17 Ιουνίου 2013 και αφορά την εκμίσθωση 

ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής στην πλατεία Ηρώου της πόλεως του 

Λαυρίου ασύμφορο, σύμφωνα με το άρθρο 3, περ. α’ της υπ’ αριθμ.335/2013 
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διακήρυξης Δημάρχου, διότι στη δημοπρασία δεν υπήρξε ανταγωνισμός λόγω του 

αποκλεισμού του δεύτερου εμφανισθέντος Θωμά Ράμμου (εταιρεία MARKET IN 

AEBE). 

Συνέπεια δε της έλλειψης του ανταγωνισμού ήταν να προσφερθεί το ελάχιστο ποσό 

των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να 

αντιστρατεύεται των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου. 

Β. Δεν κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αφού σύμφωνα με όσα 

αναφέρθηκαν ανωτέρω το επιτευχθέν μίσθωμα είναι πολύ χαμηλό. 

Γ. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του ΠΔ 270/81 και το άρθρο 3 της αριθμ.335/2013 διακήρυξης Δημάρχου, 

προκειμένου να ορίσει την επανάληψη της δημοπρασίας. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:104/2013 

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», μπορεί 

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το από 18.06.2013 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, στο 

οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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          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 Ενότητας 

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 από 18.06.2013 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας 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 Ενότητας Κερατέας, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΖΑΝΗ - 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ 
Ο.Ε. 91/14.05.2013 Φωτοτυπίες Σχεδίων  75,50 € 15-6612 

ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  2/07.04.2013 
Χωματουργικές Εργασίες 
Καθαρισμού 307,50 € 20-7333.003 

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. 374/23.04.2013 Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων 20,29 € 30-6672 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΟΥ 
ΧΡ. 2131/26.04.2013 

Φωτοτυπίες Α4 2 όψεις 
Ασπρόμαυρες 90,40 € 15-6612 

ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝ. 359/22.04.2013 Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων 145,19 € 70-6671 

INTERAUTO AEA 10879/09.01.2013 Συντήρηση  Μεταφορικών Μέσων 59,70 € 70-6263 
ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. 3574/07.06.2013 Συντήρηση  Μεταφορικών Μέσων 147,60 € 20-6263 

ΛΙΑΓΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  3/20.05.2013 Συντήρηση Παιδικών Χαρών 332,10 € 30-7332.001 

ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  4/16.04.2013 
Συντήρηση Οδικού Δικτύου 
Κερατέας 307,50 € 30-7333.008 

ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  3/08.04.2013 
Συντήρηση Οδικού Δικτύου 
Κερατέας 307,50 € 30-7333.008 

ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε. 122/16.05.2013 
Προμήθεια Ανταλλακτικών 
Αυτοκινήτων 43,06 € 70-6671 

ΣΩΦΡΟΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. 589/26.05.2013 Συντήρηση Δ.Υ. Κερατέας 127,30 € 25-6662.003 
ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. 3575/04.06.2013 Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων 147,60 € 20-6263 
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ 2/18.05.2013 

Συντήρηση Οδικού Δικτύου 
Κερατέας 100,00 € 30-7333.008 
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ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ 3/18.05.2014 

Συντήρηση Οδικού Δικτύου 
Κερατέας 100,00 € 30-7333.008 

ΦΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΧΡ, 2152/04.06.2013 Προμήθεια Εντύπων 349,32 € 15-6612 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Ν. 588/19.05.2013 Συντήρηση Δ.Υ. Κερατέας 147,23 € 25-6662.003 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Ν. 587/15.05.2014 Συντήρηση Δ.Υ. Κερατέας 112,79 € 25-6662.003 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 3176/02.01.2013 

Συντήρηση Ανελκυστήρα στο 
Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας 62,00 € 10-6261.001 

ΣΥΝΟΛΟ 2.982,58 € 
  

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού 
διαγωνισμού μίσθωσης οικοπέδου για τη δημιουργία παιδικής χαράς στη 
Δημοτική Ενότητα Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:105/2013 

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «κατάρτισης όρων διακήρυξης μειοδοτικού 

διαγωνισμού μίσθωσης οικοπέδου για τη δημιουργία παιδικής χαράς στη Δημοτική 

Ενότητα Κερατέας».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«κατάρτισης όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης οικοπέδου για τη 

δημιουργία παιδικής χαράς στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας», μπορεί να συζητηθεί 

πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να μισθώσει  οικόπεδο για τη δημιουργία  παιδικής 

χαράς στην Δ.Ε Κερατέας. Για το λόγο αυτό πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις στη διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου 
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προκειμένου να δημιουργηθεί  κατάλληλος χώρος  στην πόλη της Κερατέας. Ο 

μειοδοτικός διαγωνισμός που θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και στο 

Δημοτικό Κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το Δήμαρχο με 

αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν 

κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας και εφόσον προηγηθεί η 

διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ 270/81. 

Τίθεται σχέδιο σύνταξης όρων διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 

270/81 και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί σύνταξης και 

έγκρισης αυτών. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση οικοπέδου για την 

δημιουργία  χώρου παιδικής χαράς στην πόλη της Κερατέας. Η δημοπρασία και η 

μίσθωση του οικοπέδου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 

3463/06 σε συνδυασμό με τις όμοιες του ΠΔ 270/81, του υπ΄ αριθμ. πρωτ  

51541/19.12.2011 έγγραφου του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ΄αριθμ. πρωτ. 

49440/46261/29-12-2011 έγγραφο του τμήματος Τοπικής Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς και των  νεοτέρων διατάξεων των Ν. 

4141/2013 (Α΄ 81) και 4099/2012 (Α΄ 250) και τους κατωτέρω ειδικούς όρους: 

Άρθρο 1ο 
Σκοπός του προβλεπόμενου διαγωνισμού είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικοπέδου 

για τη δημιουργία παιδικής χαράς  και στοχεύει στη γενικότερη αναβάθμιση και 

ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών της πόλης της Κερατέας. Ο διαγωνισμός θα 

γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και στο Δημοτικό Κατάστημα σε ημέρα και 

ώρα που θα οριστεί από τον κ. Δήμαρχο με αποστολή προσκλήσεων στους 

ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου 

καταλληλότητας και εφόσον προηγηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το ΠΔ 

270/81.  

Άρθρο 2ο 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε …………………… χρόνια, με δυνατότητα 

παράτασης από μέρους του Δήμου κατά …………………. έτη και αρχίζει από την 

ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Μετά την παρέλευση του πρώτου έτους 

και σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να αξιοποιήσει το ακίνητό του με 

διαφορετικό τρόπο, ο μισθωτής υποχρεούται να το αποδεσμεύσει έως το τέλος του 

επόμενου μήνα από την αίτηση του εκμισθωτή. 
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Άρθρο 3ο 
Το ζητούμενο οικόπεδ0 προς μίσθωση προορίζεται για την  παρακάτω χρήση: 

 Οικόπεδο για δημιουργία Παιδικής Χαράς 

Το οικόπεδο που θα επιλεγεί για δημιουργία παιδικής χαράς πρέπει να τηρεί τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

i. να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης,  

ii. να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση 

και με δραστηριότητες  

         που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά, 

iii. να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων 

οχημάτων, 

iv. να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300μ από εγκαταστάσεις 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,  

         ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων ή πυλώνων υψηλής τάσης, 

v. να μην βρίσκεται πλησίον περιοχών όπου εγκυμονούν κινδύνους 

(κατολισθήσεων, εστιών μόλυνσης, κλπ), 

vi. να μην είναι οπτικά απομονωμένο, 

vii. να μην είναι σε οπτική επαφή με εγκαταστάσεις ειδικής χρήσης (νεκροταφείο, 

κλπ), 

viii.    να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση,  

ix.    να μην παρουσιάζει μεγάλη κλίση, ώστε να μην απαιτούνται μεγάλες εργασίες 

διαμόρφωσης, 

x.    να έχει εμβαδόν έως 400 τμ και να είναι κανονικού σχήματος. 

Η επιτροπή αγοράς, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων θα εξετάσει την 

καταλληλότητα ή μη των ακινήτων όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον.  Η τελική επιλογή 

θα γίνει από την Οικονομική  Επιτροπή βάσει της θέσης του κάθε οικοπέδου αλλά και 

των οικονομικών προσφορών, τις οποίες θα αποσφραγίσει. 

Άρθρο 4ο 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν 

αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο Δημοτικό 

Κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περιληπτικής 

διακήρυξης του Δημάρχου προσκομίζοντας φάκελο στον οποίο να περιέχονται τα 

εξής στοιχεία:  

α) Πλήρης περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου (τίτλος ιδιοκτησίας, κάτοψη  

ακινήτου). 
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β) Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση για 

την οποία προορίζεται και ότι έχει λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας.  

γ) Το ποσό του προσφερομένου μισθώματος σε σφραγισμένο φάκελο.  

δ) Εγγύηση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του ΤΠκΔ ή εγγυητική επιστολή  

αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού 10% του ετήσιου μισθώματος. 

Άρθρο 5ο 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί 

κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας (Ο.Ε.) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του ΤΠκΔ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού 

10% του ετήσιου μισθώματος.  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης και στους αποτυχόντες 

μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής.  

Άρθρο 6ο 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή πηγαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει τελικά τον 

τελευταίο μειοδότη. 

Άρθρο 7ο 

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, οι δε συμμετέχοντες καμία αξίωση δεν θα έχουν για αποζημίωση 

από την μη έγκριση των πρακτικών. 

 

Άρθρο 8ο 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ 

αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη 

σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου.  

Άρθρο 9ο 
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης ελεύθερο προς χρήση. 

Άρθρο 10ο 
Ο μισθωτής μπορεί να διαμορφώσει το χώρο, με δικά του μέσα και έξοδα, ώστε να 

γίνει κατάλληλος για τη χρήση που έχει επιλεγεί. Ο μισθωτής έχει την ευχέρεια να 

κάνει μικρές χωματουργικές εργασίες εξομάλυνσης των οικοπέδων και τοποθέτησης 
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οργάνων παιδικών χαρών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ δεν επιτρέπεται να 

κάνει μόνιμες κατασκευές. 

Άρθρο 11ο 
Το μίσθωμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, το οποίο μπορεί να γίνει το πολύ εντός διαστήματος δώδεκα (12) μηνών 

από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού. Έως την υπογραφή της 

σύμβασης ο εκμισθωτής δεν έχει καμία δέσμευση εάν επιθυμεί να αξιοποιήσει με 

άλλο τρόπο την ιδιοκτησία του. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στον κύριο του ακινήτου 

δεδουλευμένο κάθε μήνα στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα για την έκδοση 

στο όνομα του ιδιοκτήτη σχετικού Χ.Ε. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το 

μειοδότη, η υποχρέωση αυτή πηγαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.   

Άρθρο 12ο 
Τον αναδειχθηούμενο εκμισθωτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που 

αναφέρονται στο μίσθωμα που θα εισπράττει (φόροι, χαρτ. κλπ).                                                                                  
Άρθρο 13ο 

Η παρούσα διακήρυξη των όρων της δημοπρασίας σε περίληψη πρέπει να 

δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες μία (1) των Αθηνών και μία (1) τοπική και να 

τοιχοκολληθεί στις Δημοτικές Ενότητες Κερατέας και Λαυρίου στο site του Δήμου 

Λαυρεωτικής καθώς  και στα δημοσιότερα σημεία της πόλης.  

Άρθρο 14ο 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή. 

Σε περίπτωση διαφωνίας που θα προκύψει στη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου 

αυτή επιλύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Π.Δ. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε γνώση του σχεδίου σύνταξης 

των όρων διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/06, σε 

συνδυασμό με τις όμοιες του ΠΔ 270/81 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

Α - Εγκρίνει τη σύνταξη των όρων διακήρυξης μίσθωσης οικοπέδου για τη 

δημιουργία παιδικής χαράς στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, ως αναλυτικά 

αναφέρονται στην εισήγηση. 

Β - Καθορίζει τη χρονική διάρκεια μίσθωσης σε δύο (2) έτη δυναμένη να παραταθεί 

για ένα (1) έτος συμφωνούντων αμφοτέρων των συμβαλλομένων, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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Γ - Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6231.002 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου οικονομικού έτους 2013 και τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού του 

Δήμου για τα επόμενα έτη. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Σαλίβερος Γιώργος 

 

Παμφίλης Απόστολος 

 

Λουκάς Δημήτρης 
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