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Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Σαλίβερος Γιώργος, Παμφίλης Απόστολος 

Απόντα μέλη : 2 

Παπανικολάου Νικόλαος, Λουκάς Δημήτρης 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2014 
Αρ. Απόφ.:129/2013    

    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 προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων καθορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013: 

1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται 

τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 

παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή 

των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται 

ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 
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2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με 

την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης 

παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του 

δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις 

οδηγίες αυτές. 

3. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο 

συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το 

ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο 

οικονομικό έτος. 

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του 

προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, 

συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως 

την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από 

την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 

4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η 

εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την 

προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην 

οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή 

συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και 

της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν 

καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται 

από αυτήν. 

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους 

μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου 

γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 

5.  Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της 

παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων 

εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε 

αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο 

για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που 

έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής 

κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι 

υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) 
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τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το 

αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. 

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν 

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των 

υπηρεσιών τους. 

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του 

σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη 

γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό 

την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία 

τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι 

δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν 

παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την 

κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν 

ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη 

περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι 

αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του 

σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο 

Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική 

επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το 

τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, 

τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην 

οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του 

προϋπολογισμού. 

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά 

παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το 

ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την 

προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, 

λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 4 από 48 

6. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του 

ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική 

απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία 

του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη 

μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις 

του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του 

δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση 

αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική 

βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του 

δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων. 

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου 

χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). 

7.  Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν 

καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να 

συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια 

την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο 

συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το 

δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την 

αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και 

προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται 

ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη 

απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για 

όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου 
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προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο 

στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης 

και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής 

απόφασης της παραγράφου 1. 

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι 

παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 

2006 (Α΄ 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει 

κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν. 

Κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. οικ. 30842/13 (ΦΕΚ1896/Β/1-8-2013) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) 

απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και 

κοινοτήτων». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του 

ιδίου νόμου, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 

1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α' 87) αντίστοιχα, 

έχει απομπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί 

ο δήμος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του 

προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό. 

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή 

διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, 

υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 

προϋπολογισμού. 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε 

γνώμες με την αριθμ. 4/2013 απόφασή της σχετικά με το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις 

οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του 

Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: 
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δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. 

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 

11/2013 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του 

σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2014 και στη συνέχεια 

να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

1. Η τακτική επιχορήγηση των ΝΠΔΔ θα είναι ίδια με το ποσό που είναι 

εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2013 

2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή απαιτείται 

κατ’ ελάχιστο η ύπαρξη Τεχνικού Προγράμματος 

3. Η πίστωση που εγγράφεται στο ΚΑ Εσόδων 0611 θα πρέπει να είναι ίση με το 

ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που  

αποδόθηκε στο Δήμο πριν την στιγμή κατάρτισης του Π/Υ επί 12 μειωμένο κατά 1,9% 

4. Οι πιστώσεις που διατίθενται για την κάλυψη δαπανών σχολείων θα 

υπολογιστούν στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας 

τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο πριν την στιγμή κατάρτισης του Π/Υ 

επί 4. 

5. Στο ΚΑ 1311 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών πρώην ΣΑΤΑ θα εγγραφεί το ποσόν 

της τελευταίας μηνιαίας κατανομής πριν τον χρόνο κατάρτισης του Π/Υ επί 12 

μειωμένο κατά 53% 

6. Για τις συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και πυροπροστασία θα εγγραφεί το ποσό 

που αποδόθηκε στο Δήμο το έτος 2013 

7. Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014 για νέα έργα μπορούν να 

εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. Για τον έλεγχο 

νομιμότητας του προϋπολογισμού απαιτούνται οι παραπάνω αποφάσεις ένταξης. 

8. Ο Π/Υ χωρίζεται σε τρεις ομάδες εσόδων. 

9. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ΚΑ 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 21 και 22. 

10. Το σχέδιο του Π/Υ 2014 καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα εισπραχθέντα 

Ιανουάριου - Ιουνίου 2013 και Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012. Εάν τον σύνολο των 

εισπραχθέντων του 2013 είναι περισσότερο από το 2012 τότε η παραπάνω διαφορά 

υπολογίζεται στον Π/Υ. Εάν το σύνολο των εισπραχθέντων του 2012 είναι 
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μεγαλύτερο τότε εγγράφεται το σύνολο του έτους του 2012. Εάν μετά το κλείσιμο του 

έτους 2013 η διαφορά είναι θετική το ποσό που εγγράφει το 2014 δύναται να αυξηθεί 

με αναμόρφωση. Θα πρέπει όμως να αναφέρεται ρητά και κατά τον έλεγχο η αρμόδια 

για την εποπτεία του Δήμου αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των 

στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ . σε καμία άλλη 

περίπτωση δεν επιτρέπεται αναμόρφωση του Π/Υ με αύξηση. 

11. Ομοίως υπολογίζεται και η δεύτερη ομάδα που αφορά τον ΚΑ 32 οφειλές 

παρελθόντων ετών και εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που 

προέκυψαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Στην ομάδα δαπανών 85 

(προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα τα ΠΟΕ 

εντός του οικονομικού έτους, υποχρεωτικά εγγράφεται ως πρόβλεψη μη είσπραξης 

το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο 

προηγούμενων ετών. 

12. Στην ομάδα 3 εγγράφονται οι ΚΑ 31 εισπράξεις από δάνεια, 41 εισπράξεις υπέρ 

του δημοσίου και τρίτων, 42 επιστροφές χρημάτων και51 χρηματικό υπόλοιπο 

προηγούμενης χρήσης. 

13. Προς έλεγχο νομιμότητας για την κατάρτιση του Π/Υ θα πρέπει να σταλούν στο 

ΥΠΕΣ από κάθε Δήμο τα αποτελέσματα που προκύπτουν με βάση την εκτέλεση του 

Π/Υ για τα έτη 2012 και 2013 από Ιανουάριο έως Ιούνιο.  

14. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα με το κομμάτι 

των δαπανών 

Στόχος του Δήμου για το έτος 2014 είναι η εντατικοποίηση είσπραξης των 

ιδίων εσόδων και κυρίως των οφειλών ΠΟΕ (απαιτήσεων). Ως προς τις δαπάνες 

έχουν ληφθεί υπόψη, όχι μόνο τα ενταλθέντα, αλλά και τα μη ενταλματοποιημένα 

παραστατικά δαπανών, για τα οποία έχουν γίνει δεσμεύσεις κατά το ΠΔ 113/2010.  

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τον κάθε ΚΑ του προϋπολογισμού του 

δήμου οικονομικού έτους 2014. 

Κατόπιν ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά 

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

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013  

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 
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- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010  
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 

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 - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, 

ο οποίος εμφανίζεται συνοπτικά:  

ΕΣΟΔΑ 
ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.768.159,67 

ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.696.583,75 

ΚΑ 2 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ: 

1.606.000,00 

ΚΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 3.611.628,62 

ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

2.123.405,43 

ΚΑ 5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

590.000,00 

ΚΑ 5122 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

1.238.275,87 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21.634.053,34 
ΕΞΟΔΑ 

ΚΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.089.203,57 

ΚΑ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 994.636,80 

ΚΑ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 

1.157.296,85 

ΚΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.369.026,58 

ΚΑ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3.218.587,03 

ΚΑ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.019.418,56 

ΚΑ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 183.566,60 

ΚΑ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 90.000,00 

ΚΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 89.265,90 

ΚΑ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.346.314,27 

ΚΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 76.737,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.634.053,34 
Β - Υποβάλει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2014 προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης μειοψήφησε 

τονίζοντας ότι οι  λόγοι διαφωνίας του είναι πολιτικοί. 
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ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:130/2013 

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 «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/19.08.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα κατωτέρω: 

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  
Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 

αντιλογισμού 
1.  20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού 
2.181,12 Α-420 Α-961 

2.  30-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου 
προσωπικού 

8.000,00 Α-110 Α-962 

3.  30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές 
εκτάκτου προσωπικού 

2.500,00 Α-120 Α-963 

4.  10-6021.005 Αποδοχές υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου σχολικών 
φυλάκων 

8.000,00 Α-24 Α-964 

5.  10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

5.000,00 Α-266 Α-965 

6.  80-8117 Λοιπά έξοδα ΕΥΔΑΠ 142.537,00 Α-188 Α-993 
7.  30-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών 209,10 Α-540 Α-1000 

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 ΔΥ/19.08.2013 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  
Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 

αντιλογισμού 
1.  20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού 
2.181,12 Α-420 Α-961 
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2.  30-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου 
προσωπικού 

8.000,00 Α-110 Α-962 

3.  30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές 
εκτάκτου προσωπικού 

2.500,00 Α-120 Α-963 

4.  10-6021.005 Αποδοχές υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου σχολικών 
φυλάκων 

8.000,00 Α-24 Α-964 

5.  10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας 

5.000,00 Α-266 Α-965 

6.  80-8117 Λοιπά έξοδα ΕΥΔΑΠ 142.537,00 Α-188 Α-993 

7.  30-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών 209,10 Α-540 Α-1000 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:131/2013 

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/30.08.2013 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/30.08.2013 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 Π.Α.Υ. 
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1 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 6.000,00 € 3.000,00 € Α-1001 

2 35-6692 Προμήθεια φυτών 4.000,00 € 585,00 € Α-1002 

3 30-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών 15.000,00 € 7.134,00 € Α-1003 

4 30-6261.004 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα στο 1ο -
3ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου 

85.000,00 € 3.690,00 € Α-1004 

5 15-6261.003 
Συντήρηση Ορυκτολογικού 
Μουσείου Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Κωνσταντίνου 

3.500,00 € 1.500,00 € Α-1005 

6 30-7332.001 Συντήρηση παιδικής χαράς Αγίου 
Κωνσταντίνου 15.000,00 € 670,00 € Α-1006 

7 30-6261.005 Συντήρηση κτιρίου 1ου Γυμνασίου 
Λαυρίου 30.019,93 € 2.500,00 € Α-1007 

8 30-6261.005 
Κατασκευή και τοποθέτηση 
ερμαρίων και βιβλιοθηκών στο 1ο 
Γυμνάσιο Λαυρίου 

30.019,93 € 3.681,00 € Α-1008 

9 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 11.000,00 € 1.300,00 € Α-1009 

10 10-7134 Προμήθεια 2 φωτοτυπικών 
μηχανημάτων 9.000,00 € 1.230,00 € Α-1010 

11 30-7336.009 
Προμήθεια - Αντικατάσταση 750 
τ.μ. έτοιμου χλοοτάπητα στο 
Δημοτικό Στάδιο Κερατέας 

31.000,00 € 10.300,00 € Α-1011 

12 10-6261.001 Προμήθεια κλειδιών για δημοτικά 
κτίρια 8.000,00 € 275,00 € Α-1012 

13 10-6263 
Επισκευή του ΚΗΙ 7311 μικρού 
λεωφορείου (επαναψήφιση, 
Ο.Ε.106/2012) 

15.751,00 € 5.289,00 € Α-1013 

14 70-6414.002 
Μεταφορά νερού στο λόφο 
Λεγραινών και στην παλαιά 
χωματερή της ΔΕ Κερατέας 

5.000,00 € 2.787,00 € Α-1014 

15 20-7135.002 Προμήθεια ηλεκτροκόλλησης  15.000,00 € 415,00 € Α-1015 

16 30-7326.002 
Κατασκευή και τοποθέτηση 
σιδερένιου καλύμματος στο 
πεζοδρόμιο (πλατεία Ρεμίζας) 

6.200,00 € 1.000,00 € Α-1016 

17 20-7135.002 
Προμήθεια καλωδίου για το 
αντλιοστάσιο στη θέση ΝΤΑΡΔΙΖΑ 
Κερατέας 

15.000,00 € 3.395,00 € Α-1028 

18 30-6261.004 Κατασκευή φράχτη στο Ειδικό 
Σχολείο 85.000,00 € 1.050,00 € Α-1017 

19 80-8315.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ 4.911.461,32 € 142.537,00 € Α-999 

20 80-8224.002 Απόδοση ενοικίων, προμηθειών, 
ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΥ 10.000,00 € 2.500,00 € Α-998 

21 25-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ - 
ΤΑΔΚΥ 591,28 € 220,00 € Α-997 

22 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 98.721,16 € 1.000,00 € Α-996 

23 00-6736.002 
Επιχορήγηση για βοηθ. Ένδειας 
(αντιμετώπιση καταστροφικών 
πυρκαγιών 16/6 & 19/7/2013) 

101.107,00 € 101.107,00 € Α-995 
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24 00-6056 

Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ 
(άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 
2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 
ΝΔ 5441/66)  

454.876,68 € 166.900,00 € Α-994 

25 35-6672 Προμήθεια ανταλλακτικών για το 
χλοοκοπτικό τρακτέρ 3.500,00 € 265,70 € Α-1018 

26 35-6263 Εργασία επισκευής χλοοκοπτικού 
τρακτέρ 3.000,00 € 123,00 € Α-1019 

27 30-7336.009 

Επισκευή και συντήρηση 
αγωνιστικών χώρων γηπέδου 
ποδοσφαίρου Γ. Ραφιάς & Π. 
Βογιατζής 

31.000,00 € 9.400,00 € Α-1020 

28 30-7336.009 Τοποθέτηση σχάρας υπερχείλισης 
στο γήπεδο Π. Βογιατζής 31.000,00 € 1.500,00 € Α-1021 

29 00-6071 
Δαπάνες εισαγωγικής 
εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων & 
φοιτητών 

5.585,07 € 4.585,07 € A-1029 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:132/2013 

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 Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/28.08.2013 έγγραφο της 

Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, στο οποίο αναφέρονται τα κατωτέρω: 

          «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 και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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

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

− Την ΔΥ /28.08.2013 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρεωτικής, 

− 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  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 13 από 48 

εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε. 

03071011600012288/
28.08.2013 

Αποστολή εγγράφων 
οικονομικών – διοικητικών 
υπηρεσιών 

417,46 € 10-6221 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 1906/18.07.2013 Λοιπός εξοπλισμός 140,00 € 20-6699 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 
ΕΛΕΝΗ Ν. 761/07.08.2013 Φωτοτυπίες έγχρωμες 

σχεδίων 143,80 € 10-6612 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 
ΕΛΕΝΗ Ν. 762/07.08.2013 Φωτοτυπίες έγχρωμες 

σχεδίων 143,80 € 10-6612 

ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ-
ΔΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10/12.07.2013 Μπλοκ αποδείξεων για την 

Λαϊκή Αγορά 59,99 € 10-6613 

ΞΕΝΑΚΗΣ Ν. 
CONTACT 522/02.07.2013 Επισκευή φωτοτυπικού 

μηχανήματος 61,50 € 10-7135 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
Α.Ε. 98645/19.08.2013 Κάρτες παρουσίας 88,56 € 10-6612 

ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 5272/22.08.2013 Φωτοτυπίες έγχρωμες - 

χάρτες 76,83 € 10-6612 

ΣΥΝΟΛΟ   1.131,95 € 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:133/2013 

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 Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου 

Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 

20.08.2013 έγγραφο του 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 

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 20.08.2013 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, 
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− 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: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 
ΤΣΟΠΑΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 49/11.07.2013 Συντήρηση του 

οχήματος 24,60 € 20-6263 

2 
ΤΣΟΠΑΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

8/11.07.2013 
Προμήθεια 
ανταλλακτικών 
Αυτοκινήτων 23,94 € 20-6671 

3 INTERAUTO AEA 
2136/19.06.2013 

Συντήρηση του 
οχήματος ΚΗΗ 
5536 135,92 € 10-6263 

4 INTERAUTO AEA 
11581/19.06.2013 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
το όχημα ΚΗΗ5536 179,67 € 10-6263 

5 
ΤΣΑΜΑΛΗΣ Γ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/14.07.2013 Τοποθέτηση 

περίφραξης 184,50 € 45-6261.002 

6 

ΑΛΕΞΙΟΥ -
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

4/13.07.2013 

Επισκευή 
πεζοδρομίου επί της 
οδού Σωκράτους 
Κερατέα 184,50 € 30-7333.008 

7 
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. 

387/07.06.2013 
Προμήθεια 
ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων 10,02 € 20-6671 

8 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Χ. 

12/10.07.2013 

Προμήθεια νερού 
για πλύσιμο του 
δρόμου της Λαϊκής 
Αγοράς 113,00 € 20-6495.001 

9 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Χ. 

11/03.07.2013 

Προμήθεια νερού 
για πλύσιμο του 
δρόμου της Λαϊκής 
Αγοράς 113,00 € 20-6495.001 

10 
ΦΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΧΡ, 2174/12.07.2013 Φωτοτυπίες 250τεμ. 30,75 € 10-6612 

11 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 

34/17.04.2013 

Ξεκλείδωμα δυο 
θυρών & αλλαγή 
κλειδαριών με 
κύλινδρο 100,02 € 10-6261.001 

12 

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ Π. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε 

29233/05.07.2013 
Ανταλλακτικά για 
την υπηρεσία 
πρασίνου 123,00 € 35-6672 

13 

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ Π. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε 

29099/07.06.2013 
Ανταλλακτικά για 
την υπηρεσία 
πρασίνου 25,83 € 35-6672 

14 ΑΦΟΙ ΚΑΜΝΙΩΤΗ Ο.Ε. 
652/07.06.2013 

Ανταλλακτικά για 
την υπηρεσία 
πρασίνου 8,19 € 35-6672 

15 

ΤΟΥΝΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε 

121814/27.06.2013 

Οικοδομικά υλικά 153,97 € 45-6261.002 
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16 

ΤΟΥΝΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε 

121813/27.06.2013 

Οικοδομικά υλικά 146,58 € 45-6261.002 

17 

ΤΟΥΝΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε 

121812/27.06.2013 

Οικοδομικά υλικά 144,80 € 45-6261.002 

18 

ΤΟΥΝΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε 

121811/27.06.2013 

Οικοδομικά υλικά 147,48 € 45-6261.002 

19 

ΤΟΥΝΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε 

121810/27.06.2013 

Οικοδομικά υλικά 143,04 € 45-6261.002 

20 
ΡΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΔΗΜ. 78/27.03.2013 Προμήθεια φυτών 91,10 € 35-6692 

21 
ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ Η. 
ΣΤΑΥΡΟΣ 24/14.06.2013 Γραφική ύλη 5,95 € 10-6612 

22 ΕΛΤΑ 03072021600017824/14.06.2013 Ταχυδρομείο 373,77 € 10-6221 

23 
ΑΦΟΙ Ν & ΛΙΑΓΚΗΣ 
Ο.Ε. 135/17.07.2013 Επισκευή οχημάτων 123,00 € 20-6263 

24 
ΑΦΟΙ Ν & ΛΙΑΓΚΗΣ 
Ο.Ε. 1134/12.07.2014 Επισκευή οχημάτων 147,60 € 20-6263 

25 
ΑΦΟΙ Ν & ΛΙΑΓΚΗΣ 
Ο.Ε. 133/10.07.2015 Επισκευή οχημάτων 147,60 € 20-6263 

26 
ΑΦΟΙ ΣΠ. 
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ Ο.Ε. 1558/29.07.2013 Επισκευή οχημάτων 23,99 € 20-6263 

ΣΥΝΟΛΟ 
    
   2.905,83 € 

  
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:134/2013 

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/29.08.2013 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 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Την ΔΥ/29.08.2013 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  
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 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΑΡ. 13/05.07.2013 Μεταφορές εν 

γένει 61,50 € 30-6414.002 

2 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΑΡ. 18/24.07.2013 Μεταφορές εν 

γένει 369,00 € 30-6414.002 

3 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 768/31.07.2013 Επιγραφές 180,81 € 10-7135 

4 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 766/31.07.2013 Επιγραφές 172,20 € 10-7135 

5 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 767/31.07.2013 Επιγραφές 180,81 € 10-7135 

ΣΥΝΟΛΟ 
 
964,32 € 

  
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
169Α/2013 
Αρ. Απόφ.:135/2013 

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 «απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 

169Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:18276/16.08.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 94/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η 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 η έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή δαπανών σύνδεσης στο δίκτυο διανομής 

χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ ακινήτων – εγκαταστάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων 

Λαυρεωτικής και Κερατέας. 
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 Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 24 

Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’. 

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

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

18.09.2013.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 2.126,13 ευρώ και επέστρεψε το υπόλοιπο ποσό 

937,24 ευρώ με το υπ’ αριθμ. 557/24.07.2013 γραμμάτιο είσπραξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

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

λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.94/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:18276/16.08.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

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

Υπηρεσία του Δήμου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ24 

Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’ από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για την 

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ 

ΑΕ ακινήτων – εγκαταστάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
170Α/2013 
Αρ. Απόφ.:136/2013 

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 «απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
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170Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:18277/16.08.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 95/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 5.136,65 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7311.018 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 και η έκδοση ισόποσου 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την 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. 

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 24 

Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’. 

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

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

18.09.2013.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Ο υπόλογος δαπάνησε 

όλο το ποσό των 5.136,65 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

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

λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.95/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:18277/16.08.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

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

Υπηρεσία του Δήμου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ24 

Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’ από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για την 
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πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ 

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

πόλη της Κερατέας. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
185Α/2013 
Αρ. Απόφ.:137/2013 

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 «απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 

185Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:18275/16.08.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.110/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 και η έκδοση ισόποσου 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του 

Δήμου, Χρήστου Μπογιατζόγλου, ΔΕ35 - Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’, για την 

πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού, για την κίνηση των επιβατικών οχημάτων 

του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός 

τριμήνου από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 10.10.2013.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 1.200,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

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

λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.110/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:18275/16.08.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Χρήστο Μπογιατζόγλου, 

ΔΕ35 - Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε 

διατεθεί για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού, για την κίνηση των 

επιβατικών οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
186Α/2013 
Αρ. Απόφ.:138/2013 

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 «απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 

186Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:18274/16.08.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.111/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 3.534,07 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7311.008 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 και η 

έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου 

υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ, για 

την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να χορηγήσει νέα παροχή για τη σύνδεση 

με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού 

Στράβωνος στην πόλη του Λαυρίου. 

Στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός 

τριμήνου από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 10.10.2013.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 3.534,07 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

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

λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.111/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:18274/16.08.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

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

Υπηρεσία του Δήμου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ24 

Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’ από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για την 

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ του 

ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Στράβωνος στην πόλη του Λαυρίου. 

ΘΕΜΑ: Παραγραφή – διαγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:139/2013 

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 «παραγραφής – διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:19283/29.08.2013 

έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

            «Στην Υπηρεσία μας υπάρχουν σε εκκρεμότητα τα κάτωθι τιμολόγια: 

A/A HM/NIA 
ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 

ΟΦΕΙΛΗΣ 
    Κ. Α.  
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

1 04/08/2010 188 

ΓΑΛΑΝΑΚΗ-
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
ΑΝΝΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

17,75 80-8261.001 

Παραγραφή λόγω 
μη εύρεσης 
δικαιούχου 

2 23/04/2010 228 ΓΕΩΡΓΑΚΗ 
ΑΝΔ. ΜΑΡΙΑ  215,60 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

3 26/05/10 4891 ΜΟΗΑΜΜΑD 
ELIASH  100,00 80-8115.001 

Παραγραφή λόγω 
μη εύρεσης 
δικαιούχου 

4 23/03/10 459 AΦΟΙ 
ΖΑΜΠΕΛΗ 56,69 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

5 17/09/10 501 ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  440,00 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

6 11/11/11 1621 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

75,00 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

7 01/04/13 83192 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 24.546,26 30-7311.008 Παραγραφή λόγω 
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ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤ. 

πληρωμής από 
ΕΣΠΑ  

8 03/09/10 3568 ΡΩΜΑΝΟΣ Π. & 
ΣΙΑ ΟΕ  92,25 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
πράξης 
Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

9 11/12/09 1779 
ΣΚΑΡΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

130,00 80-8315.001 
Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

10 23/07/10 22428 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ
-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
ΟΕ  

260,61 80-8315.001 
Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

11 09/04/09 245/2007Α 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ
ΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΠΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 
του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 
 

1.512,29 
 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

12 09/04/09 245/2007Β 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ
ΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝ.  
του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 
 

1.517,25 
 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

13 13/04/09 160/2009 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ
ΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ του 
ΙΣΙΔΩΡΟΥ) 
 

1.148,74 
 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

14 03/05/10 275/2009 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ
ΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΚΛΗΡ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ) 
 

4.972,00 
 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

15 03/05/10 275/2009 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ
ΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) 
 

9.971,13 
 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

16 11/05/10 64/2010 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ
ΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΑΡΕΤΗ 
ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ) 
 

858,43 
 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 
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17 18/10/10 277/2009 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ
ΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
ΜΕΝΕΛΑΟ) 
 

3.778,56 
 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

18 26/11/10 266/2010 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ
ΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΕΤΣΙΟΥ & 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΚΟΥΦΑΛΗ) 
 

557,59 
 80-8315.001 

Παραγραφή λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών 

19 20/04/11 3000024481 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ
ΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ  

361,50 80-8315.001 
Παραγραφή λόγω 
εκκρεμότητας 
πιστωτικού 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 

50.611,65  
 

Παρακαλούμε για την έκφραση γνώμης και λήψη απόφασης για την διαγραφή των 

παραπάνω τιμολογίων, σύμφωνα με την αιτιολόγησή τους» 

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

σύμφωνα με τον Ν.2362/95, άρθρο 90, οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου 

παραγράφεται μετά μια πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται 

βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής.   

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 276, παρ.2 του Ν.3463/2006, για την παραγραφή 

των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή 

των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. 

Η παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 90-94 του Ν.2362/95 «περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995). 

Το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων που παραγράφονται ανέρχονται συνολικά 

στο ποσό των 50.611,65 ευρώ. 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 276 του Ν.3463/2006, 

− Τις διατάξεις των άρθρων 90 – 94 του Ν.2362/1995, 

− Την αριθμ. πρωτ:19283/29.08.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την παραγραφή – διαγραφή των απαιτήσεων κατά των Δημοτικών Ενοτήτων 

Λαυρεωτικής και Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, που 
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αποτελούν το νέο Δήμο Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 50.611,65 ευρώ, όπως αυτά 

αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου 
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:140/2013 

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 τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του 

Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Την αριθμ.31/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «προμήθεια 
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» 

προϋπολογισμού δαπάνης 41.040,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 46.375,20 ευρώ. 

− 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). 

− Την υπ’ αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό. 

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

διαγωνισμός αφορά την ετήσια προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, με 

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

αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου. 

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

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

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

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

έχοντας υπόψη: 

− Την αριθμ.31/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

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

συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− Την υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ), 

− 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.2/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία με την 

οποία έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 10-6063, 15-

6063, 20-6063, 25-6063, 30-6063, 35-6063, 35-6063, 45-6063 και 70-6063 του 

προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2013, 

− Την υπ’ αριθμ.521/2013 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.31/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.040,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 46.375,20 ευρώ 

για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών για ένα (1) έτος. 

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

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του 

τιμολογίου της μελέτης. 

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

μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 

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

………………….του έτους 2013 και από ώρα ………έως ώρα ……….., ενώπιον της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού έως την ………. του έτους 2013 και από ώρα 

……. έως ώρα……….. 
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Επίσης, προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο ώστε να 

πρωτοκολληθούν μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο της 

προσφοράς θα αναγράφονται: 

- Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα. 

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

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Το προσφερόμενο γάλα πρέπει να προσφέρει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ 

αριθμ……… μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

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

Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το 

αντικείμενο της προμήθειας. 

Κάθε προμηθευτής που παίρνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί 

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

δικαιολογητικά: 

− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ) σε 

γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως 

αυτή προκύπτει από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να έχει ισχύ επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των 

προσφορών. 

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

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

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

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

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

μέχρι έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

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

δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ 
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− Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 που θα αναφέρει ότι ο 

συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα  

− Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά 

όχι μόνο τους φορείς κύριας ασφάλισης αλλά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης 

εργοδοτών και απασχολούμενων. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με το πιστοποιητικό ή τα 

πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση του προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε 

απασχολούμενος. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο. Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

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

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή 

τους νομίμους εκπροσώπους τους.  

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

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

κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι μετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιμές μονάδος στις τιμές του  

προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας. 

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

παράδοσή του στις αποθήκες  του Δήμου. 

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

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

υπόκειται σε αναθεώρηση. 

Η τιμή ανά μονάδα θα δίνεται ως εξής: 

− Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 

− Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται το είδος. 
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Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις, χωρίς 

ΦΠΑ. 

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

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

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

Ο Δήμος δεν θα δεχθεί προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

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

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

διαγωνισμού. 

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

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

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

ανάδειξη του επόμενου μειοδότη. 

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

της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με όσα 

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

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

ημερομηνία διενέργειας αυτού. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα αποφαίνεται η Οικονομική 

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

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

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

κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

6. Η ποσότητα του γάλακτος με βάση τις ανάγκες του Δήμου, θα παραδίδεται στις 

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

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

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

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

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

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

χορήγηση αυτού στους δικαιούμενους εργαζόμενους. Τα έξοδα μεταφοράς του είδους 

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

υποχρεωμένος να προσκομίζει δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η 

ποσότητα του παραδιδόμενου είδους ανά Υπηρεσία.  

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

υπαιτιότητα του προμηθευτή ή παραδοθεί στο Δήμο ποσότητα γάλακτος διαφορετικής 
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ημερομηνίας παραγωγής από την οριζόμενη ανωτέρω ή η παράδοση της προμήθειας 

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

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 

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

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

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

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο προμηθευτής να κηρυχθεί έκπτωτος. 

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

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

τιμολογίων ανά υπηρεσία και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 

συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

9. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα 

δημοσίευσης της διακήρυξης, χαρτόσημα, καθώς και οι ακόλουθες κρατήσεις: 

(α) Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% 

(β) Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%, (ποσοστό 1,5% στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και ποσοστό 0,5% στο 

ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ).  

(γ) Υπέρ Δημοσίου 0,25%  

(δ) Υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου 0,30% 

(ε) Επί των κρατήσεων (γ) και (δ) οφείλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου 20% 

(στ) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση σε ποσοστό 

0,10% επί της συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

(ζ) Οποιαδήποτε νέα κράτηση εμφανισθεί έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 

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

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

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

απαιτείται όχληση από τον Προμηθευτή.  

11. Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται στους κατά τόπους χώρους εργασίας των 

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

εγκατασταθούν ειδικά ψυγεία με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή.  

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

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στον προμηθευτή που θα γίνει η 

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

13. Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να 

αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, με εγγύηση καλής 
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εκτέλεσης, ίση προς δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού προϋπολογισμού, χωρίς 

το ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. 

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

Καταστήματος για γνώση των ενδιαφερόμενων. Περίληψη δε αυτής θα δημοσιευθεί σε 

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

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

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

Ν.3463/2006. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια υδραυλικών υλικών για την 
κατασκευή οικιακών συνδέσεων (παροχών)» και διάθεση πίστωσης ποσού 
59.759,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7135.004 του προϋπολογισμού εξόδων 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:141/2013 

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 τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια υδραυλικών υλικών για την κατασκευή 

οικιακών συνδέσεων (παροχών)» και διάθεσης πίστωσης ποσού 59.759,80 ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ 25-7135.004 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2013» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Την αριθμ.29/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «προμήθεια 
υδραυλικών υλικών για την κατασκευή οικιακών συνδέσεων (παροχών)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 48.585,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 59.759,80 ευρώ. 

− 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 της υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ). 
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Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο 

διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την κατασκευή οικιακών 

συνδέσεων εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας. Τα υλικά προβλέπονται για την 

κατασκευή τετρακοσίων (400) περίπου οικιακών παροχών. 

Η κατασκευή των οικιακών παροχών θεωρείται από την Υπηρεσία επιβεβλημένη 

για τους εξής λόγους: 

Από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Λαυρεωτικής εκπονείτε 

μελέτη για την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στο εσωτερικό οδικό δίκτυο στην 

πόλη της Κερατέας. 

Στο έργο με τίτλο: «αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» (διαγωνισμός 30 Μαΐου 

2011) το οποίο ολοκληρώθηκε το 2003, δεν προβλεπόταν η αντικατάσταση των 

οικιακών παροχών με αποτέλεσμα κάποιες από αυτές να έχουν ξεπεράσει τα 25 

χρόνια λειτουργίας. 

  Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού 

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπ’ αριθμ.29/2013 μελέτης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Τα προβλεπόμενα υλικά θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές και τους 

κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας. Η εγκατάσταση των υπό προμήθεια 

υλικών θα γίνει από το τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου. Ο 

χρόνος παράδοσης είναι έως την 31 Δεκεμβρίου 2013. 

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

έχοντας υπόψη: 

− Την αριθμ.29/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

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

συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− Την υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ), 

− 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 
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Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, 

− Την υπ’ αριθμ.542/2013 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2013 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.29/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία (τεχνικές προδιαγραφές 

και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού προϋπολογισμού, με ΦΠΑ, 59.757,80 

ευρώ, για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την κατασκευή οικιακών συνδέσεων 

(παροχών) στην εντός σχεδίου περιοχή πόλης Κερατέας. 

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

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του 

τιμολογίου της υπ’ αριθμ.29/2013 μελέτης. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 59.759,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7135.004 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …………. 2013, ημέρα ……………, ενώπιον της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, στο Δημοτικό 

Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), με ώρα έναρξης την 11:00 

και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12:00. 

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

πρόσφορα. 

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

Ν.3463/2006, του Ν.2286/95, της υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και 

κάθε σχετικής εγκυκλίου που αφορά τις προμήθειες των ΟΤΑ. 

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

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

υποχρεώσεων, δ) ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός 
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Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 48.585,20 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%, 

ήτοι 59.759,80 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό 

Εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 στον ΚΑ 25-7135.004, με 

τίτλο: «Προμήθεια υλικών για σύνδεση οικιών με κεντρικο αγωγό (παροχές) ΔΕ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ». 

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

τευχών της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), καθημερινά κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 έως ώρα 13:00. 

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

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γ. Μαργαρίτη – Σ. Σκλέπα  

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

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

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

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και 

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία 

εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια και προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα των 

εργοστασίων που αντιπροσωπεύουν. 

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

(5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., ήτοι 2.429,26 ευρώ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 

συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

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

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

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

χωρίς το ΦΠΑ. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην 

παρ.2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υλικών ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες 

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

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

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

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

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

προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

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

δικαιολογητικά: 

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

παρούσας) 

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

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

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

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

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για ένα ή περισσότερα από τα 

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

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

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

νομικού προσώπου απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των: 

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

2. Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. 

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

Τα ανωτέρω θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. 

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

πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι: α. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 

και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, β. δεν 

έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην 
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εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της 

προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και ότι η επιχείρηση δεν έχει 

υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την 

παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι τα 

προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει 

οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από την Υπηρεσία, ο προμηθευτής 

υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης ποιότητας  

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προμηθευτής 

θα παραδίδει τις παραγγελθείσες ποσότητες υλικών σε χρονικό διάστημα από 1 έως 

3 ημέρες από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και στον τόπο που 

εκτελεί εργασίες το συνεργείο του Δήμου. 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η 

προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή 

επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως 

προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 9: Υποβολή προσφορών 
Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των υλικών. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η 

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

ειδών.  

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, 

καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. 

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. 

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 
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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. 

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 αυτές. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

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

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. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι 

υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από 

τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

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

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

μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

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

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 

διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού 

τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Οι εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 

εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του 

λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 

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

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

αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

ΑΡΘΡΟ  10: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με 

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

την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν (χωρίς να είναι προϋπόθεση) να 

παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι 

αντιπρόσωπο.  

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

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

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

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

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

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

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του 

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

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

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η 

συνεδρίαση αρχίζει από την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με 

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

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

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

Μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και 

αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι 

στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, που είναι αρμόδια και για 

την αξιολόγησή τους στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

 Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται 

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

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

τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 11:  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. 
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- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε 

προσφερόμενου προϊόντος. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό 

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

διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ  12: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα ενός 

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

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως 

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

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

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

της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη 

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

ΑΡΘΡΟ 13: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  

Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

κάθε προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά 

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

βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και 

γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  

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

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του 

διαγωνισμού. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 

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

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

ΑΡΘΡΟ 14: Υπογραφή Σύμβασης 
Ο Ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι 

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

της έγκρισης του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

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

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

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

σύμβασης και θα ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. 
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Ο ανάδοχος οφείλει σε διάστημα από 1 έως 3 ημέρες από τη στιγμή που λαμβάνει την 

εντολή προμήθειας να παραδώσει την παραγγελθείσα ποσότητα στον τόπο που 

εκτελεί εργασίες το συνεργείο του Δήμου. 

Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό 

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

διάρκεια της παραγγελίας. 

ΑΡΘΡΟ  16: Παραλαβή των υλικών 
Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

(σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).    

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο 

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

Συγκεκριμένα, εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 

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

μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών.  

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

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

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

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

χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος 

εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 17: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με 

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

πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

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

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

επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

(α) Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% 

(β) Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%, (ποσοστό 1,5% στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και ποσοστό 0,5% στο 

ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ).  

(γ) Υπέρ Δημοσίου 0,25%  

(δ) Υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου 0,30% 
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(ε) Επί των κρατήσεων (γ) και (δ) οφείλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου 20% 

(στ) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση σε ποσοστό 

0,10% επί της συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

(ζ) Οποιαδήποτε νέα κράτηση εμφανισθεί έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 18: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα 

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

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

εφημερίδα. 

ΑΡΘΡΟ 19: Τελικές Διατάξεις  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

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

ισχύουν.          

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αναδόχου του έργου: «έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 
οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» 
Αρ. Απόφ.:142/2013 

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 «κατακύρωσης αναδόχου του έργου: έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού 

Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

- Με την υπ’ αριθμ.15/2010 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου έγινε η έγκριση της μελέτης «αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού 

Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής». 

- Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2245/28-01-2013 απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής έγινε η 

ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική. 

- Με το υπ’ αριθμ.666/21.02.2013 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε ότι 

πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στα τεύχη της μελέτης. 

- Με την υπ’ αριθμ. 54/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η ανάθεση της 

ανασύνταξης της μελέτης: «έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου 

Κωνσταντίνου». 

- Με την υπ’ αριθμ.115/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η οριστική 

παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ανασύνταξη της μελέτης του έργου: «έργα 

αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής». 

http://www.lavreotiki.gr/
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- Η Διαχειριστική Αρχή με το ΑΠ 2174/6-6-2013 έγγραφό της γνωστοποίησε τη 

σύμφωνη γνώμη της για την προέγκριση δημοπράτησης του έργου. 

- Με την υπ’ αρ. 90/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των 

όρων της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή του αναδόχου του 

έργου. 

- Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 23/07/2013. 

- Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε κατά τα νόμιμα στο 

Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου καθώς και στις 

εφημερίδες: Ακρόπολις, Δημοπρασιακή, Επίκαιρα και Εβδόμη. 

- Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 23/07/2013 και συντάχθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 

16310/24-07-2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 53,67%  επί   του προϋπολογισμού της μελέτης  

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:17015/30.07.2013 έγγραφό της, διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή το 

αριθμ. πρωτ:16310/24.07.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, καθώς και 

όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα της διεξαχθείσας δημοπρασίας, 

προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του αναδόχου του έργου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το αριθμ. πρωτ: 

16310/24.07.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, όλο το φάκελο του έργου 

και κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του ανοικτού διαγωνισμού, που διεξήχθη στο Δημοτικό 

Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 23 Ιουλίου του έτους 2013 και αφορά την ανάδειξη 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού 

Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής», την εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με έδρα Θέτιδος 6, 

Αθήνα, με ΑΦΜ 099364656, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, η οποία στο διαγωνισμό 

εκπροσωπήθηκε από τον κο Πυρπυρή Αθανάσιο, με προφερόμενη μέση έκπτωση 

(Εμ) 53,67% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης του έργου. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για το υδροφόρο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
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Κερατέας λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Χειροβούνι – Κουβαρά στις 
02.08.2013 
Αρ. Απόφ.:143/2013 

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 δαπάνης για το υδροφόρο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 

λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Χειροβούνι – Κουβαρά στις 02.08.2013» έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρακτικό Νο 25 του Δ.Σ. της Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής Κερατέας, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Στις 2/8/2013 και περίπου ώρα 15:00 ενημερωθήκαμε ότι έχει πάρει φωτιά 

στην περιοχή Χεροβούνι  - Κουβαρά, που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από 

την κατασκήνωση. 

Άμεσα ειδοποιήθηκε ο μειοδότης των πούλμαν να μας στείλει τρία (3) πούλμαν, 

για την περίπτωση που χρειαστεί η εκκένωση της κατασκήνωσης. 

Πραγματοποιήθηκαν 8 δρομολόγια συνολικά για την διαδρομή κατασκήνωση-ΚΑΠΗ 

και επιστροφή. Τα πούλμαν ήταν στο χώρο της κατασκήνωσης στις 15:30 .Η 

ολονύκτια διάρκεια ωρών  αναμονής των πούλμαν μετά και την επιστροφή από τα 

ΚΑΠΗ Κερατέας όπου είχαν μεταφερθεί για ασφάλεια τα παιδιά ήταν από 13 ώρες για 

τα δύο πούλμαν και 11 ώρες για το τρίτο δηλαδή 37 ώρες  συνολικά. Το ποσόν ανά 

ώρα αναμονής ορίζετε από τη σύμβαση στα 90,00 € πλέον ΦΠΑ. Επίσης στο σημείο 

προσήλθε και ένα (1)   υδροφόρο  όχημα ιδιοκτησίας Γεωργίου Πολύζου, για 

προληπτικούς λόγους σε περίπτωση που η φωτιά έφτανε στον χώρο της 

κατασκήνωσης το οποίο προσήλθε στις 15:30 και παρέμεινε για 24 ώρες. Η 

πρόσκληση των ανωτέρω οχημάτων έγινε επιτακτική και αναγκαία λόγω της 

απομάκρυνσης για επιχειρησιακούς λόγους του μονίμου σταθμευμένου οχήματος της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας στο χώρο της κατασκήνωσης. Επίσης κατά την διάρκεια 

αναμονής των παιδιών στον χώρο του ΚΑΠΗ διατέθηκαν και μοιράστηκαν χυμοί, 

νερά, κρουασάν και βραδινό φαγητό σουβλάκια και πατάτες τηγανητές στα παιδιά τα 

οποία προμηθευτήκαμε από καταστήματα της Κερατέας. 

Κρίθηκε αναγκαίο μετά από συνεννόηση και με την πυροσβεστική υπηρεσία, 

να δημιουργηθούν άμεσα ζώνες πυρόσβεσης περιφερειακά της κατασκήνωσης με 

διάνοιξη δρόμων και καθαρισμό σημείων επικίνδυνων για την πυρκαγιά». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. δ του Ν.3852/2010 η 

Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά 
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επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε 

εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του 

Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως 

επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική 

αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη 

λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η πυρκαγιά ως φαινόμενο εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών αφού θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλεί καταστροφές 

στις περιουσίες και στο περιβάλλον. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης για την 

πληρωμή του κου ΠΟΛΥΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υδρομεταφορέα, με έδρα Πανός 24, 

Κερατέα, με ΑΦΜ 106530850, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), ο οποίος κλήθηκε να 

διαθέσει το υδροφόρο όχημα του για προληπτικούς λόγους σε περίπτωση που η 

φωτιά έφτανε στο χώρο της Κατασκήνωσης. 

Αναλυτικά: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΧΗΜΑ ΘΕΣΗ ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ / ΩΡΑ ΔΑΠΑΝΗ 

02.08.2013 ΖΧΜ 3030 
Διόνυσος Κερατέας 

Ζ’ Παιδική Εξοχή 
24 40,00 960,00 

ΣΥΝΟΛΟ 960,00 

Φ.Π.Α. 23% 220,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.180,80 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 72, πρ.1δ του Ν.3852/2010, 

− Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη που προέκυψε λόγω της πυρκαγιάς που 

εκδηλώθηκε στην περιοχή Χειροβούνι Κουβαρά, 

− Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για 

τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, 

− Την επισυναπτόμενη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας που δόθηκε από τον 

κο Πολύζο Γεώργιο 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε 

λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Χειροβούνι Κουβαρά στις 2 
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Αυγούστου 2013, ποσού 1.180,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του 

προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

Β) Διαθέτει πίστωση ποσού 1.180,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του 

προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. για την 

πληρωμή του αναδόχου Πολύζου Γεωργίου, υδρομεταφορέα, Πανός 24, Κερατέα, 

ΑΦΜ 106530850, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου). 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του 
Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό Επιτροπής με ημερομηνία 02.09.2013) 
Αρ. Απόφ.:144/2013 

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 (πρακτικό Επιτροπής με ημερομηνία 02.09.2013)».  

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 

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 το 

από 02.09.2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΗ 5536 
Επιβατικού Οχήματος. Για το ανωτέρω όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

κινητήρα.  

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

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί «εκτέλεσης έργων & προμηθειών 

των ΟΤΑ», 

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών 

για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Το με ημερομηνία 02.09.2013 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & 

Επισκευής Οχημάτων  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5536 Επιβατικού Οχήματος του Δήμου 

Λαυρεωτικής στην εταιρεία INTERAUTO A.E.A., συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στα 

Γλυκά Νερά Αττικής, Λεωφ. Λαυρίου 47, με ΑΦΜ 094306001, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, 

στο συνολικό ποσό των 1.022,13 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.022,13 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και την προμήθεια 

των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 
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3. 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. 

 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  
 

 

 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Σαλίβερος Γιώργος 

 

Παμφίλης Απόστολος 
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