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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 15 Οκτωβρίου 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης :  15 Οκτωβρίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 12:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 11.10.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γιώργος, Λουκάς Δημήτρης 

Απόντα μέλη : 2 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παμφίλης Απόστολος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ 
αριθμ. 16864/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
Αρ. Απόφ.:156/2013 

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 «λήψης απόφασης σχετικά με τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 

16864/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

Στις 20.09.2013 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η υπ’ 

αριθμ.16864/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η 

ανωτέρω απόφαση κάνει δεκτή την αγωγή της εταιρείας «Π. ΑΙΒΑΖΗΣ – Γ. 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ο.Ε.» κατά του Δήμου και επιδικάζει ποσό 26.002,69 ευρώ για την 

πώληση και παράδοση τον Αύγουστο του έτους 2007 ειδών ξυλοταπήτα για το 

Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου. 

Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω εταιρεία είχε ασκήσει αρχικώς την από 

12.09.2009 αγωγή της ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου για τα αυτά ποσά και τότε για 

λόγους τυπικούς είχε απορριφθεί η αγωγή με την υπ’ αριθμ.16459/2010 απόφαση. 
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Στη συνέχεια επανακατέθεσε την εν λόγω αγωγή επί της οποίας εκδόθηκε η 

παραπάνω (αριθμ.16864/2013) απόφαση. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, μεταξύ άλλων στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 

22289/03.10.2013 εισήγησή του, εκθέτει: «επειδή σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της 

Υπηρεσίας (Τεχνική, Οικονομική), πράγματι έχουν παραληφθεί από το Δήμο τα 

πωληθέντα και συνεπώς δεν υπάρχουν στοιχεία και επιχειρήματα για την απόκρουση 

της αγωγής (που βασίζεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό) και της ανωτέρω 

απόφασης (που επιδικάζει την αξία των ληφθέντων υλικών), επί πλέον δε απαιτείται 

μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι δεν θα προσφέρει στο Δήμο όφελος η άσκηση 

έφεσης κατά της απόφασης του ανωτέρω Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης». 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι κατόπιν των ανωτέρω θεωρείται ότι 

πράγματι η άσκηση της εφέσεως δεν θα είχε κανένα όφελος για το Δήμο και πρότεινε 

να μην ασκηθεί έφεση κατά της αριθμ:16864/2013 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− την 16864/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:22289/03.10.2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Να μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθμ.16864/2013 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το πρόστιμο για τις κατασκευές στην 
παραλία Πούντα Ζέζα 
Αρ. Απόφ.:157/2013 

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 «λήψης απόφασης σχετικά με το πρόστιμο για τις κατασκευές στην παραλία 

Πούντα Ζέζα» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

Στο Δήμο κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ:142023/13 (04.09.2013) απόφαση 

του Περιφερειάρχη Αττικής περί «επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο 

Λαυρεωτικής, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν σε 

επεμβάσεις στην παραλία Πούντα Ζέζα Λαυρίου και συνιστούν αλλοίωση του 

περιβάλλοντος». 
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Μετά την κοινοποίηση ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην από 27.09.2013 

εισήγησή του αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Σε συνέχεια της κοινοποιηθείσας απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής (αρ. 

πρωτ:142023/19/04.09.2013) με την οποία επιβάλλεται στο Δήμο, ως διοικητική 

ποινή, πρόστιμο 1.000,00 ευρώ, για επεμβάσεις (κατασκευές από σκυρόδεμα) στην 

παραλία Πούντα Ζέζα Λαυρίου, δηλαδή για παραβάσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, έχω να επισημάνω τα ακόλουθα: 

1. Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών (βλ. 

Πίνακα Αποδεκτών), ο οποίος όπως είναι ευνόητο θα ασκήσει ποινική δίωξη σε 

βάρος του αρμόδιου στον Δήμο. 

2. Από το περιεχόμενο της απόφασης προκύπτει (βλ. τα «έχοντας υπόψη» με 

αριθμ.18, 19, 20, 21, 22) ότι η διαδικασία κινήθηκε αρχικώς σε βάρος του 

εκμεταλλευτή της καντίνας – αναψυκτηρίου στην Πούντα Ζέζα, κου Κοσμά Καλύμνιου 

και μετά την κατάθεση των απόψεων του, στράφηκε σε βάρος του Δήμου. 

3. Βάσει της από 11.04.2013 αυτοψίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Αττικής, προκύπτει ότι οι επεμβάσεις με κατασκευές από σκυρόδεμα στην 

εν λόγω παραλία, αναφέρονται στην εκεί λειτουργούσα καντίνα – αναψυκτήριο. 

4. Κατόπιν αυτών και επειδή εμφανίσθηκαν οι πρώτες επιβαρυντικές συνέπειες 

για το Δήμο από την δραστηριότητα του ως άνω καταστήματος: 

(α) υπενθυμίζω την από 02.09.2013 (αρ. πρωτ:19896/2013) γνωμοδότησή μου 

μετά την υπ’ αριθμ.20/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και (β) έχω την 

άποψη ότι προκειμένου να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την προσφυγή, 

πρέπει οπωσδήποτε προηγουμένως να έχει στη διάθεσή της στοιχεία – απόψεις για 

θέματα της αρμοδιότητάς τους, τόσο από την Τεχνική Υπηρεσία, όσο και από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Επίσης, απαραίτητη τυγχάνει η αναζήτηση των απόψεων που έχει καταθέσει ο 

κος Καλύμνιος επί του θέματος των κατασκευών στην παραλία». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− την αριθμ. πρωτ: 142023/13/04.09.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, 

− το με ημερομηνία 27.09.2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Να ασκηθεί η προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ.142023/13/04.09.2013 Απόφασης του 

Περιφερειάρχη Αττικής περί ««επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο 

Λαυρεωτικής, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν σε 

επεμβάσεις στην παραλία Πούντα Ζέζα Λαυρίου και συνιστούν αλλοίωση του 

περιβάλλοντος» στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τις δικαστικές ενέργειες σε βάρος Ευστ. 
Βούζα 
Αρ. Απόφ.:158/2013 

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 «λήψης απόφασης σχετικά με τις δικαστικές ενέργειες σε βάρος Ευστ. Βούζα» 

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

11481/07.06.2013 και 11536/10.06.2013  έγγραφες καταγγελίες του Εξωραϊστικού 

και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Οικιστών Πλάκας Κερατέας Αττικής, σε βάρος του κου 

Ευσταθίου Βούζα, ο οποίος φέρεται να διεκδικεί ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου 

Λαυρεωτικής, που βρίσκεται στην περιοχή Αγίων Αναργύρων Πλάκας Κερατέας. 

Τις εν λόγω καταγγελίες σχετικώς με την απομάκρυνση της υπάρχουσας 

πινακίδας «ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» και την τοποθέτηση λουκέτων στα κτίσματα 

επιβεβαίωσε και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (ΔΕ Κερατέας) μετά από αυτοψία 

που πραγματοποίησε στο χώρο. 

Επιπλέον, ο κος Βούζας επιβεβαίωσε τη διεκδίκηση του εν λόγω κτήματος σε 

επίσκεψη του στο Δήμο έπειτα από πρόσκληση της Αντιδημάρχου, κας Ι. Πιτσικάλη. 

Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, 

περ.ιγ’ του Ν.3852/2010, τυγχάνει αρμόδια να κρίνει και να αποφασίσει να δώσει 

εντολή για τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες σε βάρος του κου Ευσταθίου Βούζα, 

προκειμένου να προστατευθεί το ανωτέρω δημοτικό κτήμα που αποκτήθηκε με το 

υπ’ αριθμ.8631/1993 δωρητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κοσμά 

Αλιβιζάτου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 11481/07.06.2013 και 11536/10.06.2013  έγγραφες 

καταγγελίες του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Οικιστών Πλάκας 

Κερατέας Αττικής, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Να ασκηθεί διεκδικητική αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου σε βάρος του κου 

Ευσταθίου Βούζα, ο οποίος έχει καταλάβει δημοτικό κτήμα, που βρίσκεται εντός των 

εγκεκριμένων ορίων του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού «ΠΛΑΚΑΣ», στη 

θέση «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και περιγράφεται στο υπ’ αριθμ.8631/1993 δωρητήριο 

συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κοσμά Αλιβιζάτου, προκειμένου να προστατευθεί 

η περιουσία του Δήμου. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτρης Λουκάς ΑΠΕΙΧΕ της 

ψηφοφορίας. 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.500,00 ευρώ 
στον ΚΑ 25-62211 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη για ειδοποιήσεις ύδρευσης» 
Αρ. Απόφ.:159/2013 

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

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

περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.500,00 ευρώ στον ΚΑ 

25-62211 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη για ειδοποιήσεις ύδρευσης» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:21466/25.09.2013 εισήγηση 

της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας γνωρίζουμε ότι  για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής 

Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου απαιτείται 

άμεσα η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 7.500,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του 

Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59 Β.Δ. Κατόπιν 

αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1- τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6221 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

2- την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του 

μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο 

παρακαλούμε να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος 

προπληρωμής». 

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, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:21466/25.09.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6221 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 και 

την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου 

υπαλλήλου του Δήμου, Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’ για την αποστολή των 

λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και την Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 

Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω 

υπάλληλο, μέχρι την 15.01.2014. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
206Α/2013 
Αρ. Απόφ.:160/2013 

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 

206Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:22354/04.10.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.120/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 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 του οχήματος του Δήμου 

Λαυρεωτικής, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5520. 

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

τριμήνου από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 29.10.2013.  

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.  
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Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 5.000,00 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.120/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:22354/04.10.2013 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 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 τoυ 

οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5520 του Δήμου Λαυρεωτικής. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:161/2013 

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 υπ’ αριθμ. 

πρωτ:22986/11.10.2013 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 υπ’ αριθμ. πρωτ:22986/11.10.2013 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: 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:162/2013 

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. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 
THANTEC 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

340/26.07.2013 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

178,35 25-
6264.001 

2 
THANTEC 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

341/29.07.2013 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

178,35 25-
6264.001 

3 ΣΥΡΙΓΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24/04.07.2013 ΑΛΛΑΓΗ ΞΥΛΩΝ ΣΕ 

ΠΑΓΚΑΚΙΑ 178,35 30-
7326.001 

4 ΚΑΠΠΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69/24.09.2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 99,12 10-6634 

5 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΥ ΑΝΝΑ 666/19.07.2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 173,67 20-
7135.002 

6 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 817/24.09.2013 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
STIHL FS 87 

178,35 20-
7135.002 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 50 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 

ΔΥ/10.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/13.09.2013 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 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 30-7326.002 

Προμήθεια σιδηρών υλικών για την 
αποκατάσταση χώρων εντός σχεδίου 
πόλεως 6.200,00 € 2.300,00 € Α-1123 

2 35-6672 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη 
συντήρηση του χλοοκοπτικού - τρακτέρ 3.500,00 € 2.190,00 € Α-1124 

3 10-6265 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 2.500,00 € 1.000,00 € Α-1125 

4 30-6261.004 
Σιδηρουργικές εργασίες για τη συντήρηση 
σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 85.000,00 € 1.870,00 € Α-1137 

5 25-6662.016 
Διάνοιξη ορυγμάτων για τη συντήρηση του 
δικτύου ύδρευσης ΔΕ Κερατέας 20.000,00 € 10.000,00 € Α-1126 

6 45-6261.001 Συντήρηση νεκροταφείου Λαυρίου 7.100,00 € 3.300,00 € Α-1127 

7 10-6265 Προγραμματισμός τηλεφωνικού κέντρου 
Δημαρχείου Κερατέας 2.500,00 € 98,40 € Α-1128 

8 10-7133 Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 8.000,00 € 393,60 € Α-1129 

9 15-6261.001 Απεγκατάσταση - συντήρηση ράμπας 
αναπήρων 20.270,00 € 615,00 € Α-1130 

10 10-6021.005 
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 
σχολικών φυλάκων 133.037,88 € 24.764,00 € Α-1050 

11 10-6641 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 354.453,19 € 10.000,00 € Α-1052 

12 20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 33.000,00 € 8.000,00 € Α-1054 

13 30-6132.001 Αποζημίωση Επιτροπών 2.000,00 € 1.000,00 € Α-1055 

14 
30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 75.000,00 € 20.000,00 € Α-1056 
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15 
45-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής 

καθαριότητας (σάκοι απορριμμάτων) 3.000,00 € 3.000,00 € Α-1057 

16 70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 15.000,00 € 5.000,00 € Α-1058 

17 80-8115.001 Διάφορα έξοδα 739.347,57 € 301.851,70 € Α-10559 

18 80-8121.001 Προμήθειες παγίων 116.955,84 € 98.095,69 € Α-1060 

19 80-8122.005 Έργα προηγούμενων ετών 46.266,61 € 46.266,61 € Α-1061 

20 80-8123.002 
Μελέτες για κτήρια - χώρους κοινής 
χρήσης 19.446,84 € 18.327,00 € Α-1062 

21 80-8315.001 
Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ 4.948.560,53 € 37.099,21 € Α-1063 

22 20-7425.002 

Παροχή υπηρεσιών στήριξης του Δήμου 
Λαυρεωτικής στη διερεύνηση και 
τεκμηρίωσης της εφικτότητας και 
βιωσιμότητας της Ολοκληρωμένης 
Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(ΟΕΔΑ) στη θέση ΦΟΒΟΛΕΣ της Δ.Ε. 
Κερατέας 

14.760,00 € 14.760,00 € Α-1139 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:163/2013 

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 υπ’ αριθμ. πρωτ::22881/09.10.2013 

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  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 22.000,00 Α-108 Α-1064 

2.  30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 1.500,00 Α-114 Α-1065 

3.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτων 
υπαλλήλων – πυρασφάλεια 

12.090,00 Α-139 Α-1066 

4.  70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 5.500,00  Α-140 Α-1067 
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έκτακτου προσωπικού 
5.  80-8115.003 Αποπληρωμή δανείου 

ΔΗΚΕΔΗΛ με τράπεζα Πειραιώς 
275.000,00 Α-777 Α-1068 

6.  80-8115.003 Αποπληρωμή δανείου 
ΔΗΚΕΔΗΛ με τράπεζα Πειραιώς 

65.000,00 Α-247 Α-1069 

7.  80-8322.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ - έργα 

65.783,77 Α-571 Α-1070 

8.  80-8323.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ – μελέτες 

17.760,75 Α-572 Α-1071 

9.  80-8321.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
ΠΟΕ – προμήθειες παγίων 

96.095,69 Α-570 Α-1072 

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

Π.Δ.113/2010, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αριθμ. πρωτ:09.10.2013 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

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

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

ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 22.000,00 Α-108 Α-1064 

2.  30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 1.500,00 Α-114 Α-1065 

3.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτων 
υπαλλήλων – πυρασφάλεια 

12.090,00 Α-139 Α-1066 

4.  70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
έκτακτου προσωπικού 

5.500,00  Α-140 Α-1067 

5.  80-8115.003 Αποπληρωμή δανείου 
ΔΗΚΕΔΗΛ με τράπεζα Πειραιώς 

275.000,00 Α-777 Α-1068 

6.  80-8115.003 Αποπληρωμή δανείου 
ΔΗΚΕΔΗΛ με τράπεζα Πειραιώς 

65.000,00 Α-247 Α-1069 

7.  80-8322.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ - έργα 

65.783,77 Α-571 Α-1070 

8.  80-8323.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ – μελέτες 

17.760,75 Α-572 Α-1071 

9.  80-8321.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
ΠΟΕ – προμήθειες παγίων 

96.095,69 Α-570 Α-1072 

ΘΕΜΑ: Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του 
σχεδίου του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Λαυρεωτικής καθώς και σχέδιο 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 – αναγκαίες προσαρμογές 
Αρ. Απόφ.:164/2013 

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 «γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του 
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σχεδίου του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Λαυρεωτικής καθώς και σχέδιο 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 – αναγκαίες προσαρμογές» έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.129/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η 

κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 

2014. Η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 

Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την 

αριθμ.30842/31.07.2013 ΚΥΑ, εστάλη ηλεκτρονικά στο Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προκειμένου αυτό να αξιολογήσει το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και να διαπιστώσει κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός, 

ισοσκελισμένος και να παρέχει τη γνώμη του στους αρμόδιους Υπουργούς 

Οικονομικών και Εσωτερικών, κοινοποιώντας αυτή στο Δήμο, στην αρμόδια για την 

εποπτεία του αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Με βάση τα ανωτέρω στις 04.10.2013 περιήλθε στον Δήμο ηλεκτρονικά το 

αριθμ.348/20-09-2013 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Πρωτόκολλο του Δήμου με 

αριθμ.22493/07.10.2013. 

Επί του ανωτέρω εγγράφου η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με το αριθμ. 

πρωτ:22900/09.10.2013 έγγραφό της εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 31202/02-08-2013 η υποχρέωση 

ενσωμάτωσης του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή στην 

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ έπρεπε να πραγματοποιηθεί 

έως 05-09-2013. Ο Δήμος, ενσωμάτωσε το σχέδιο στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

στις 03-09-2013 και όχι την εβδομάδα ενσωμάτωσης 9/13-09-2013 όπως αναφέρεται 

στο σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.. 

 Κατόπιν διευκρινίσεως από το ΥΠ-ΕΣ η ΕΕΤΑ μέσω της οποίας λαμβάνουν τα 

στοιχεία, τα οριστικοποίησε την εβδομάδα μεταξύ 9-13.09.2013.Τότε άντλησαν και 

αυτοί τα στοιχεία του Προϋπολογισμού. 

 Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογήθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού 

είναι τα εξής: 

Α.-Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού. Συμμόρφωση με την Κ.Υ.Α. ο προϋπολογισμός 

είναι ισοσκελισμένος 

Β.-Κριτήριο 7 Ομάδα εσόδων 1.Το ανώτατο ποσό που μπορούσε να εγγραφεί ήταν 

8.604.357,00 €. Αυτό ενεγράφη. Συμμόρφωση με την Κ.Υ.Α. 
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Β.-Κριτήριο 7 Ομάδα εσόδων 2. Στον Κ.Α.Ε:32 ‘’Εισπρακτέα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη’’ έχει προϋπολογισθεί ποσό 

3.611.629,00€. 

Στον Κ.Α:85 ‘’Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους έχει προϋπολογισθεί ποσό 3.004.804,00€. 

Το ανώτατο ποσό ομάδας εσόδων 2  σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Υ.Α (Κ.Α.Ε. 32-

Κ.Α.Ε.85) θα έπρεπε να ανέρχεται στο ποσό των 585.548,00€ ενώ έχει εγγραφεί 

606.825,00€ δηλαδή 21.277,00€ περισσότερα. 

Το ποσό που έχει προβλεφθεί στον Κ.Α:85 δηλαδή 3.004.804,00€ τέθηκε αυτόματα 

βάσει των δεδομένων ,από το πρόγραμμα της Alfaware που είναι εγκατεστημένο στην 

οικονομική υπηρεσία παίρνοντας σαν βάση για τον συγκεκριμένο Κ.Α τον μήνα Ιούλιο 

και όχι τον μήνα Ιούνιο που είχε γίνει ο υπολογισμός της σύνταξης του 

προϋπολογισμού. Με βάση το κριτήριο του Ιουνίου, πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α:85 

το ποσό των 3.026.080,54€.Το παραπάνω ποσό, εγγράφεται οριστικά στον 

προϋπολογισμό.  

Γ.-Κριτήριο 2-6.Αναφέρεται ότι στο σχέδιο του προϋπολογισμού και στον Κ.Α:0611 

‘’ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών’’ δεν έχει εγγραφεί ποσό. Το ποσό εγγραφής 

έπρεπε να ανέρχεται έως το ποσό των 2.536.802,00€.Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α η 

πίστωση που μπορεί να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε:0611 θα πρέπει να είναι ίση με το ποσό 

που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο 

Δήμο πριν τη στιγμή της κατάρτισης του Π.Υ. Χ12 μειωμένο κατά 1,9%.Το ποσό που 

είχε ήδη εγγραφεί ήταν 215.494,57-(323,24 προμήθεια Ταμείου 

Παρακαταθηκών)=215.171,33€ Χ 12 = 2.582.055,96€ Χ 1,9%=49.059,06€ δηλαδή 

2.582.055,96-49.059,06=2.532.996,89.Αυτό το ποσό είχε εγγραφεί στον Κ.Α:0611 

όπως εστάλη στο παρατηρητήριο. Το ποσό των 2.536.802,00€ ως αναφέρει το 

παρατηρητήριο αναλύεται ως:215.494,57 Χ 12 =2.585.934,84 Χ 1,9% =49.132,76 

δηλαδή 2.585.934,84-49.132,76=2.536.802,00.Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα 

στο ποσό που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό και στο ποσό που αναφέρεται ότι 

μπορεί να εγγραφεί είναι παραπάνω 3.805,21€.Η διαφορά αυτή προκύπτει γιατί ο 

υπολογισμός που έγινε από τον Δήμο δεν συμπεριέλαβε και την προμήθεια του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ενώ το παρατηρητήριο την συμπεριέλαβε. Το 

ποσό που εγγράφεται πλέον οριστικά στον προϋπολογισμό ανέρχεται σε 

2.536.802,00€.΄Οσον αφορά την μη εγγραφή ποσού στον Κ.Α:0611 όπως αναφέρεται 

παραπάνω, οφείλεται στο γεγονός ότι στη βάση δεδομένων συμπεριελήφθησαν οι 

ανωτεροβάθμιοι Κ.Α δηλαδή το σύνολο του Κ.Α 06 και όχι αναλυτικά 0611,0614 
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κ.λ.π. διότι η φόρμα των οικονομικών στοιχείων που αφορά τον προϋπολογισμό του 

2014 δεν είχε προσαρμοσθεί σύμφωνα με τους πίνακες της ΕΕΤΑ μέχρι 3-9-2013 

ημερομηνία που απεστάλησαν τα στοιχεία από τον Δήμο Λαυρεωτικής. 

Γ. Κριτήριο 2-6 Αναφέρεται ότι στο σχέδιο του προϋπολογισμού και στον Κ.Α:0614 

‘’ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας 

εκπαίδευσης’’ δεν έχει εγγραφεί ποσό. Το ποσό εγγραφής έπρεπε να ανέρχεται έως 

το ποσό των 122.082,00€. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. η πίστωση που μπορεί να 

εγγραφεί στον Κ.Α.Ε:0614 υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το 

γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο πριν την στιγμή 

κατάρτισης του Π.Υ Χ 4.Το ποσό που ενεγράφη στον 0614 όπως εστάλη στο 

παρατηρητήριο, υπολογίσθηκε βάσει της τελευταίας κατανομής 14/03 και ήταν 

26.112,12 Χ 4 = 104.448,49.Το παρατηρητήριο, έλαβε υπόψη του την κατανομή της 

06/09 ημερομηνία κατά την οποία είχε ήδη σταλεί ο προϋπολογισμός του Δήμου 

δηλαδή 30.520,50 Χ 4 = 122.082,00.Το ποσό αυτό εγγράφεται πλέον οριστικά στον 

προϋπολογισμό. Όσον αφορά την μη εγγραφή ποσού στον Κ.Α:0614 όπως 

αναφέρεται παραπάνω, οφείλεται στο γεγονός ότι στη βάση δεδομένων 

συμπεριελήφθησαν οι ανωτεροβάθμιοι Κ.Α δηλαδή το σύνολο του Κ.Α 06 και όχι 

αναλυτικά 0611,0614 κ.λ.π. 

Γ. Κριτήριο 2-6.Κ.Α.Ε:0621 ‘’Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων’’ Δεν έχει 

εγγραφεί ποσό γιατί η αρμοδιότητα αυτή δεν έχει περιέλθει στον Δήμο(Συμμόρφωση 

με την Κ.Υ.Α). 

Γ. Κριτήριο 2-6 Κ.Α.Ε:131.1 ‘’Κ.Α.Π επενδυτικών δαπανών των Δήμων’’. Αναφέρεται 

ότι στο σχέδιο του προϋπολογισμού δεν έχει εγγραφεί ποσό και το ανώτατο ποσό 

που μπορεί να εγγραφεί ανέρχεται σε 134.740,00€.Το ποσό όμως που έχει εγγραφεί 

και εστάλη στο παρατηρητήριο ήταν 134.739,60€.΄Αρα παραμένει ως έχει. Όσον 

αφορά την μη εγγραφή ποσού στον Κ.Α:131.1 όπως αναφέρεται παραπάνω, 

οφείλεται στο γεγονός ότι στη βάση δεδομένων συμπεριελήφθησαν οι ανωτεροβάθμιοι 

Κ.Α δηλαδή το σύνολο του Κ.Α 131 και όχι αναλυτικά 131.1,131.2 κ.λ.π. 

Γ. Κριτήριο 2-6 Κ.Α.Ε:1215 ‘’Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών’’. 

Αναφέρεται ότι έχει εγγραφεί ποσό 89.266,00€ για επιχορηγήσεις εξόφλησης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών και δεν υπάρχει συμμόρφωση με την Κ.Υ.Α. Το παραπάνω 

ποσό το οποίο είχε εγγραφεί στο σχέδιο που απεστάλη στον Κ.Α: 1215.002 

‘’Επιχορήγηση – πολιτική προστασία-πυροπροστασία’’ δεν αφορούσε ληξιπρόθεσμες 

οφειλές. Το παραπάνω ποσό έχει εγγραφεί και είναι ίσο με την περσινή επιχορήγηση  

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 31202/02-08-2013 και μεταφέρεται στον Κ.Α:1214.002. 
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Επίσης εκτός από τις παραπάνω αλλαγές που αναφέρονται από το 

παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παρακαλούμε όπως εγκρίνετε και 

τις παρακάτω αλλαγές του σχεδίου του προϋπολογισμού: 

 Στον Κ.Α. εξόδων 00-6734 ‘’Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 

σωματεία’’ είχε εγγραφεί το ποσό των 150.000,00€ και στον Κ.Α. εξόδων 00-6735 

‘’Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία’’ είχε εγγραφεί το ποσό 

των 79.000,00€.΄Όμως η επιχορήγηση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των 

τακτικών εσόδων δηλαδή το ποσό των 170.783,97€ και έτσι οι παραπάνω Κ.Α 

αναμορφώνονται ως: 00-6735 ‘’Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και 

σωματεία’’ 120.000,00€ και  00-6735 ‘’Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία’’ 50.000,00€. 

 Στον Κ.Α. εξόδων 30-7424.001 ‘’Αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία 

στα Λεγραινά’’ προστίθεται το ποσό των 94.019,10€ γιατί πρέπει να υπάρχει 

ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων 

 Στους Κ.Α. εξόδων 30-7421.013 και 30-7421.014  και αφορούν δαπάνες 

εφαρμογής σχεδίου πόλης ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ και ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ αντίστοιχα αφαιρούνται 

από έκαστον Κ.Α από 2.000,00€ ήτοι συνολικά 4.000,00€ γιατί πρέπει να υπάρχει 

ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων. 

 Στον Κ.Α. εξόδων 00-6073 ‘’Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού’’ 

προστίθενται 1.000,00€. 

 Στον Κ.Α εξόδων 30-6021.001 ‘’Αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου’’ 

προστίθεται το ποσό των 50.472,84€. 

 Στον Κ.Α εσόδων 1323.008 ‘’Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης του 

Δήμου Λαυρεωτικής’’ και στον Κ.Α εξόδων 30-7341.006  με την ίδια αιτιολογία να 

προστεθεί ποσό και στους δύο κωδικούς 26.138,00€ γιατί μέχρι το τέλος του έτους 

2013 δεν θα έχει απορροφηθεί όλο το επιχορηγούμενο ποσό. 

 Από τον Κ.Α εσόδων 1214.009 ‘’Μισθοδοσία καθαριστριών σχολικών κτιρίων’’ 

να αφαιρεθεί το ποσό των 37.000,00€ και στον αντίστοιχο Κ.Α εξόδων 15-6041.001 

να αφαιρεθεί το ποσό των 30.500,00€ και από τον Κ.Α εξόδων 15-6054.003 να 

αφαιρεθεί το ποσό των 6.500,00€ γιατί αυτή η αρμοδιότητα θα συνεχίσει να ασκείται 

από τις σχολικές επιτροπές. 

 Από τον Κ.Α εξόδων 00-6516.003 ‘’Χρεολύσια για αποπληρωμή δανείου 

ΔΗΚΕΔΗΛ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ’’ αφαιρείται το ποσό των 48.000,00€ γιατί τελικά εντάχθηκε στα 

ληξιπρόθεσμα και η αποπληρωμή του θα γίνει μέσα στο έτος 2013. 
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 Από τον Κ.Α εξόδων 00-6511.002 ‘Τόκοι για αποπληρωμή δανείου ΔΗΚΕΔΗΛ-

ΠΕΙΡΑΙΩΣ’’ αφαιρείται το ποσό των ΄24.000,00€ γιατί η αποπληρωμή του θα γίνει 

μέσα στο έτος 2013. 

 Στον τον Κ.Α εξόδων 00-6511.001 ‘’Τόκοι δανείων λειτουργικών αναγκών’’ 

προστίθεται το ποσό των 7.785,30€ και το τελικό ποσό που εγγράφεται, ανέρχεται σε 

104.051,42€. 

 Από τον Κ.Α εξόδων 00-6516.001 ‘’Χρεολύσια δανείων για λειτουργικές 

δαπάνες’’ αφαιρείται το ποσό των 22.661,20€ γιατί κατόπιν αποφάσεως δημοτικού 

συμβουλίου και συμφωνίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών, δεν θα παρακρατηθεί δόση 

για το έτος 2014. 

 Από τον Κ.Α:00-6521.001 ‘’Τόκοι επενδυτικών δαπανών’’ το ποσό που είχε 

προϋπολογισθεί ήταν 57.000,00€ όμως κατόπιν αποφάσεως δημοτικού συμβουλίου 

και συμφωνίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών, δεν θα παρακρατηθεί δόση για το έτος 

2014.Το τελικό ποσό γίνεται 29.284,00 και αφορά τους τόκους από δάνεια των άλλων 

τραπεζών. 

 Από τον Κ.Α 00-6526.001 ‘’Χρεολύσια δανείων επενδυτικών δαπανών’’ από 

268.013,69 που είχαν προϋπολογισθεί, το τελικό ποσό που εγγράφεται ανέρχεται σε 

259.604,00. 

 Το αποθεματικό από 76.737,18 ευρώ γίνεται 121.953,53 ευρώ». 

Ακολούθως ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 

με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προβεί άμεσα σε 

διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού προκειμένου να επέλθει 

συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της υπ’ αρθμ.30842/31.07.2013 (Β’/1896) ΚΥΑ, 

και να υποβάλλει αυτό προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το αργότερο έως το 

τέλος του Οκτωβρίου επισυνάπτοντας τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. 

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 

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010  
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 

- την υπ’ αριθμ. 129/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
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- το αριθμ.348/20-09-2013 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ:22900/09.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, 

ο οποίος εμφανίζεται συνοπτικά:  

ΕΣΟΔΑ 
ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.789.598,29 

ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.685.721,75 

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 21.644.629,96 
ΕΞΟΔΑ 

ΚΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.908.202,38 

ΚΑ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 994.636,80 

ΚΑ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 

1.120.296,85 

ΚΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3369026,58 

ΚΑ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3.218.587,03 

ΚΑ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.181.497,50 

ΚΑ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 183.566,60 

ΚΑ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 90.000,00 

ΚΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 89.265,90 

ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.367.590,79 

ΚΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 121.959,53 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.644.629,96 
Β - Υποβάλει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2014 προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου 
Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ «Θορικός» έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:165/2013 

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

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

περί «κατάρτισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου 

Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ «Θορικός» έτους 2013»,  έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:20694/12.09.2013 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Με την υπ’ αριθμ.73/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

καταρτίστηκε το ΟΠΔ του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Με την υπ’ αρίθμ. 107/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το 

ΟΠΔ του Δήμου. 

Με την υπ’ αριθμ.29/2013 απόφαση του Δ.Σ. «Θορικός» καταρτίστηκε το ΟΠΔ 

Θορικού. Με την απόφαση 108/2013 Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το ΟΠΔ του 

ΝΠΔΔ «Θορικός». 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ., η Οικονομική 

Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ενιαίο το ΟΠΔ του Δήμου  μαζί με το ΟΠΔ των Νομικών του Προσώπων 

με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας. 

Με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ’ 

αρίθμ. 27243/22678/14-8-2013 (αρ. πρωτ. Δήμου 19577/2-9-2013) έγγραφό της, μας 

ενημέρωσε ότι τα ΟΠΔ των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ δεν συντάσσονται ξεχωριστά από το 

ΟΠΔ του Δήμου αλλά αποτελούν μέρος  αυτού.  

Για τους λόγος αυτούς είναι απαραίτητη η κατάρτιση του ενιαίου ΟΠΔ του 

Δήμου συμπεριλαμβανομένου και του ΟΠΔ του ΝΠΔΔ «Θορικός», καθώς και η λήψη 

νέας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι με βάση τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει το ενιαίο 

ΟΠΔ του Δήμου συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΔ του ΝΠΔΔ «Θορικός» με τους 

πίνακες στοχοθεσίας και να υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

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

- την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ., 
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- το υπ’ αριθμ. 27243/22678/14-8-2013 της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ:20694/12.09.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
καταρτίζει το ενιαίο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Λαυρεωτικής 

συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΔ του ΝΠΔΔ «Θορικός», μαζί με τους πίνακες 

στοχοθεσίας και υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την 
«προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου» 
Αρ. Απόφ.:166/2013 

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

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

περί «έγκρισης πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου 

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

Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθμ. 31/2013 μελέτη που αφορά 

προμήθεια φρέσκου γάλακτος για ένα (1) έτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 46.375,20 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%). 

Με την υπ’ αριθμ.140/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

μελέτη και έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Με την υπ’αριθμ.568 (αρ. πρωτ:20747/13.09.2013) διακήρυξη Δημάρχου 

προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε 

κατά το νόμιμα και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.12/2013 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

Από το υπ’ αριθμ. πρωτ:21845/25.09.2013 πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή 

προκύπτει ότι κανένας ενδιαφερόμενος δεν παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία 

επίδοσης προσφορών και ως εκ τούτου εισηγείται την επανάληψη του διαγωνισμού 

σε νέα ημερομηνία και ώρα, με τους ίδιους όρους και τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην αριθμ.31/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην υπ’ 

αριθμ. 568/2013 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

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

το αριθμ. πρωτ:21845/25.09.2013  της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει το πρακτικό άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος  

για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Δήμου Λαυρεωτικής, ο οποίος διεξήχθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 στο Δημοτικό 

Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

Β. Αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία και ώρα, με τους 

ίδιους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην αριθμ.31/2013 μελέτη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην υπ’ αριθμ. 568/2013 διακήρυξη Δημάρχου 

Λαυρεωτικής. 

Γ. Περίληψη του επαναληπτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «αποκατάσταση λακκουβών στη Ζ’ 
Παιδική Εξοχή Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:167/2013 

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

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

«απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: αποκατάσταση λακκουβών στη Ζ’ Παιδική Εξοχή 

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

Με την αριθμ. πρωτ: Δ27/οικ.9585/399/03.04.2013 ΚΥΑ έγινε η ανάθεση της 

οργάνωσης και λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας στο Δήμο μας. 

Με την αριθμ. πρωτ: οικ. 17739/4320/05.06.2013 απόφαση του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 

300.000,00 ευρώ για την αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας της 

κατασκήνωσης Κερατέας, 

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2013 στον ΚΑ 15-6482.001 έχουν προβλεφθεί όλες οι δαπάνες για τη λειτουργία της 

Κατασκήνωσης. 

Ο Πρόεδρος της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας με το από 08.08.2013 έγγραφό 

του εισηγήθηκε την ανάγκη αποκατάστασης λακκουβών.  

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 09.08.2013 Τεχνική 

Έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
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5.612,19 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην οποία 

περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη βελτίωση και αποκατάσταση 

του χώρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας.  

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι κατωτέρω: 

- Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ. 

- Ασφαλτική προεπάλειψη 

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

- (2) Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου 

Η συνολική διάρκεια εργασίας θα είναι έξι (6) ημέρες. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών 

σε ιδιώτη και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999: «για μικρά έργα ή εργασίες 

συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από αυτά δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή 

με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με 

βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 

στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική 

μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω 

περιπτώσεις η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον 

τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν επρόκεται για εκτέλεση έργου με διαγωνισμό 

για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον 

συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης». 

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

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

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

αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση 

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

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

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

Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των 

ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 
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− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:21437/05.05.2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ., περί 

παροχής οδηγιών σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του 

άρθρου 83 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Μετά από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την 

ανωτέρω εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Σπύρος Λιούμης, χωματουργικές εργασίες – 

ασφαλτικά, με έδρα στην Κερατέα, Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου - Λαυρίου, με προσφορά ποσού 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, την 

οποία σας θέτω υπόψη. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

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

− την εισήγηση του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 

− τη με ημερομηνία 09.08.2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− την κατατεθείσα οικονομική προσφορά, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την αποκατάσταση λακκουβών στη Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας, στον κο 

Σπύρο Λιούμη, χωματουργικές εργασίες - ασφαλτικά, με έδρα στην Κερατέα, Σουνίου 

11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου - Λαυρίου, στο ποσό των 5.000,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 6.150,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 6.150,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6482.001 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εκτέλεση του έργου.  

Δ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Ιωάννη Λιέπουρη, ΤΕ 

Μηχανολόγων, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της 

εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 15 του ΠΔ 

229/1999. 

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

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «τσιμεντοστρώσεις αύλειων χώρων 
Νηπιαγωγείου Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.:168/2013 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

«απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: τσιμεντοστρώσεις αύλειων χώρων Νηπιαγωγείου 

Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του ΠΔ 171/1987. 

− Την ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ137/Α’) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΕ, όπως 

τροποποιήθηκε από την Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/92 (ΦΕΚ 547/Β’) απόφαση Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ και ισχύει. 

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

Οικονομικής Επιτροπής. 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών, με 

την οποία παρέχονται οδηγίες σε θέματα έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 35 παρ. 1 του Ν.4053/2012 και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ. 13 

του Ν.4071/12. 

− Την υπ’ αριθμ.42/2013 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου με τίτλο: «τσιμεντοστρώσεις αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων Λαυρίου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 9.983,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 12.279,09 ευρώ. 

 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι 

εργασίες που θα γίνουν αφορούν τη διαμόρφωση των προαύλιων χώρων των 

νηπιαγωγείων Λαυρίου και κυρίως τσιμεντόστρωση των χώρων αυτών με 

αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας από σκυρόδεμα τύπου C16/20 και ταυτόχρονη 

χρήση δομικού πλέγματος, αφού προηγηθεί η απαιτούμενη εκσκαφή των προς 

διάστρωση επιφανειών. 

Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον 

Προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013, ενώ από την Οικονομική 

Υπηρεσία και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α-1138/2013 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Σε πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφορών σχετικά με το ανωτέρω 

έργο, ανταποκρίθηκε ο κος Γεώργιος Κουφόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. – 

Ε.Δ.Ε, με έδρα στην Αθήνα, οδός Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, 

με προσφερόμενη έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) επί των τιμών της μελέτης, την οποία 

σας θέτω υπόψη. Για το σύνολο του έργου η τιμή της προσφοράς ανέρχεται σε 

12.156,30 ευρώ. 

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 

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του Π.Δ. 171/1987 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών 

− Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

35 παρ. 1 του Ν.4053/2012 και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ. 13 του 

Ν.4071/12 

− Την υπ’ αριθμ.42/2013 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 9.983,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 12.279,09 

ευρώ  

− Την από 11.10.2013 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει το έργο: «τσιμεντοστρώσεις αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων Λαυρίου», 

όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’ αριθμ.42/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου, στον κο Γεώργιο Κουφόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. – Ε.Δ.Ε, με έδρα στην 

Αθήνα, οδός Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, στο ποσό των 

12.156,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη 

προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 12.156,30 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.026 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 για την 

εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  

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

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ: Συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:169/2013 

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 «συντηρήσεων και επισκευών οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» 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, 
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συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των 

ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης 

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

απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία 

επισκευής αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά 

συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των 

ανταλλακτικών εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 

Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.27/2013 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο «δελτίο ή εντολή 

επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με το 

από 23.07.2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακόλουθων οχημάτων: 

1. ΜΕ 88161 Μηχανικό Σάρωθρο: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση δύο (2) 

ελαστικών εμπρός. 

2. ΚΗΗ 5520 Επικαθήμενο: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση δύο (2) 

ελαστικών εμπρός. 

3. ΚΗΙ 3088 Καδοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή  συστήματος  

μετάδοσης  κίνησης.  

4. ΜΕ 62327 Γερανοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη 

συντήρηση κινητήρα  και λίπανση.  

5. ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει γενική  επισκευή  

κινητήρα. 

Με το από 29.07.2013 πρακτικό της, η Επιτροπή εισηγείται την συντήρηση και 

επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 

1. KHH 2221 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του πίνακα 

(χειριστήριο) ανέλκυσης κάδων. 

2. ΚΗΙ 7307 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή  φώτων, 

αλλαγή  φάρου.  

3. ΚΗΟ 6032  Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή μίζας.  

4. ΚΗΙ 3071 Φορτηγό: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή φώτων και μίζας. 

5. ΚΗΙ 3140 Φορτηγό: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή φώτων και αλλαγή  

υαλοκαθαριστήρων.  
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6. ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή φώτων.  

7. ΚΗΙ 3165 Φορτηγό: Στο όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος ΑΒS και αλλαγή λαδιών. 

8. ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή των πίσω  

φλάς-φώτων. 

9. ΚΗΟ 5635  Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή μίζας. 

10. ΚΗΙ 3022 Λεωφορείο: Στο όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος και επισκευή  

καλωδιώσεων. 

11.  ΜΕ 123869 Πυροσβεστικό: Στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δύο (2) 

πίσω  ελαστικών.  

12. KHΙ 7311 Λεωφορείο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή μάσκας και 

προφυλακτήρα.  

13. ΜΕ 101575 Σάρωθρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικών,  

δεξαμενής  νερού και επισκευή στο σκαλοπάτι. 

14. ΚΗΙ 3195  Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή  ελαστικού, 

υδραυλικού  συστήματος (μαρκούτσια)  και  ανέλκυσης  κάδων. 

15. ΚΗΗ 2285 Ημιφορτηγό: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικών και  

πίσω πόρτας  καρότσας. 

16. ΚΗΗ-2171 Ημιφορτηγό: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει  επισκευή 

(2) ελαστικών και τοποθέτηση  μεταχειρισμένου  ελαστικού. 

17. ΚΗΟ 6144 Φορτηγό: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή (2) ελαστικών  

γκαζιού και  συστήματος  ανατροπής. 

18. ΚΗΟ 6171 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή  ελαστικών, 

επισκευή  γκαζιού και πίσω μπράτσο  ανύψωσης  κάδων. 

19. ΚΗΗ 2213 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικών, 

προφυλακτήρα  και  αλλαγή  μαρκούτσι. 

20. ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικού, 

υδραυλικού συστήματος  (μαρκούτσια)  και  κατασκευή  πάνω  πόρτας. 

21. ΚΗΙ 3020 Επικαθήμενο: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικού, 

υδραυλικού συστήματος (μαρκούτσια),  επισκευή  σκαλοπάτι  οδηγού  και  

ποδαρικό  επικαθήμενου. 

22. ΜΕ 88161 Μηχανικό Σάρωθρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει αλλαγή σκούπας.  

Με το από 10.09.2013 πρακτικό της, η Επιτροπή εισηγείται την συντήρηση και 

επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 

1. ΚΗΥ 8431 Φορτηγό: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αλλαγή  εξάτμισης. 
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2. ΚΗΗ 5531 Υδροφόρο: Στο όχημα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη συντήρηση  

κινητήρα. 

Με το από 04.10.2013 πρακτικό της, η Επιτροπή εισηγείται την συντήρηση και 

επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 

1. ΚΗΙ 3071 Φορτηγό: Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή  κινητήρα.  

2. ΚΗΙ 3140  Φορτηγό: Στο όχημα πρέπει να γίνει σέρβις  κινητήρα  και λίπανση.  

3. ΜΕ 88161 Μηχανικό Σάρωθρο: Στο μηχάνημα έργων θα πρέπει να γίνει  αλλαγή  

σκούπας. 

4. ΚΗΗ 2221 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει γενική  λίπανση. 

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

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

των ΟΤΑ», 

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

για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», 

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

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

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

− Τα πρακτικά της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
1. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 8861 μηχανικού σαρώθρου στον κο Λιέπουρη 

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

– Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, με ΑΦΜ 022119600,  Δ.Ο.Υ.Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 799,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 799,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 επικαθήμενου στον κο Λιέπουρη 

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

– Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, με ΑΦΜ 022119600,  Δ.Ο.Υ.Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 5.046,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 5.046,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

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

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 28 από 50 

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.635,90 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 836,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 799,50 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 62327 γερανοφόρου οχήματος στον κο Ρώμα 

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

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 645,75 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 338,25 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο 

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

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 25.085,85 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.444,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 21.641,85 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7307 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο 

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

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.404,65 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.045,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.359,15 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 Απορριμματοφόρου Οχήματος στην 

ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Τ.Ε., με έδρα 26ο km 

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

1.057,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 731,85 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 325,95 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

8. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 7307 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο 

Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην 
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Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 129,15 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 129,15 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

9. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6032 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο 

Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην 

Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 116,85 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 116,85 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

10. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 3071 Φορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

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

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 129,15 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

11. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 3140 Φορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 61,50 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

12. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο 

Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην 

Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 55,35 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 55,35 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

13. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 3165 Φορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 73,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 73,80 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 
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14. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο Γκίνη 

Χρήστο, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 98,40 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

15. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 5635 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο Γκίνη 

Χρήστο, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 110,70 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 110,70 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

16. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 3022 Λεωφορείου στον κο Γκίνη Χρήστο, 

ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 147,60 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

17. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123869 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Πέππα 

Επαμεινώνδα, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 

21, με ΑΦΜ 066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 250,03 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 250,03 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7311 Λεωφορείου στον κο Μεγαγιάννη Δημήτριο, 

φανοποιείο – βαφές αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 127, 

με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 553,50 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

19. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη Νικόλαο, 

βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

664,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 332,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 332,10 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2285 Ημιφορτηγού στον κο Δούνη Νικόλαο, 

βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

172,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

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

ΚΑ 35-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2171 Ημιφορτηγού στον κο Δούνη Νικόλαο, 

βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

172,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

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

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

22. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6144 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 405,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 184,50 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 239,85 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

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

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2213 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 492,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 246,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

25. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 448,95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 239,85 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

26. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 Επικαθήμενου στον κο Δούνη Νικόλαο, 

βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

516,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 369,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 147,60 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

27. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 Σαρώθρου στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 

αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 123,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 123,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

28. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431 Φορτηγού στον κο Μπούσουλα Νικόλαο, 

φρένα – εξατμίσεις, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Σουνίου 117, με ΑΦΜ 042098302, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 399,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 388,25 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

29. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5531 Υδροφόρου Οχήματος στον κο Λουκά 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

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

402,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει ποσού 92,25 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 310,46 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

30. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3071 Φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 

αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 4.681,38 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.476,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 3.205,38 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

31. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3140 Φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 

αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 953,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 615,00 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 338,25 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

32. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 Μηχανικού Σαρώθρου στον κο Ρώμα 

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

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 492,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

33. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 Απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 86,10 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 86,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

35. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των αναδόχων και με 

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

κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: 
«προμήθεια διαφόρων ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και 
ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη των αναγκών 
συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής»  
Αρ. Απόφ.:170/2013 

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

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

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: προμήθεια 

διαφόρων ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών φωτιστικών 

σωμάτων για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

του Δήμου Λαυρεωτικής».  

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

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

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

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

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

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

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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 

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ.40/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τίτλο: 

«προμήθεια διαφόρων ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών 

φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 49.870,00 €, 

πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 61.340,10 €, 

− την υπ’ αριθμ.625/2013 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 
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− Την υπ’ αριθμ.52/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

διάθεση της πίστωσης ποσού 65.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7131.002 του 

προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής, 

− 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). 

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

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ). 

− 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 προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες στα προς συντήρηση δίκτυα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

 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.40/2013 μελέτης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης 

και να καλύπτουν τιε Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η δαπάνη της 

προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

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

έχοντας υπόψη: 

− Την αριθμ.40/2013 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 
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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.625/2013 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 υπ’ αριθμ.40/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία (τεχνικές 

προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού προϋπολογισμού, με 

ΦΠΑ, 61.340,10 ευρώ, για την προμήθεια διαφόρων ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών 

σωμάτων και ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη των αναγκών 

συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του 

τιμολογίου της υπ’ αριθμ.40/2013 μελέτης. 

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

μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 

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

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, στο Δημοτικό 

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

και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την ……... 

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

πρόσφορα. 

ΑΡΘΡΟ  2: Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 

Α. Η απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Αριθμ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

Β. Ο Ν. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός κώδικας). 

Γ. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995. 

Δ. Η παρούσα διακήρυξη. 

Ε. Οι υπ’ αριθμ. Π1/7445/02 & Π1/7446/02 αποφάσεις του ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

Στ. Κάθε σχετική εγκύκλιος που αφορά τις προμήθειες των ΟΤΑ. 
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ΑΡΘΡΟ  3: Τεύχη δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας 

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

υποχρεώσεων, δ) ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 49.870,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%, 

ήτοι 61.340,10 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό 

Εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 στον ΚΑ 20-7131.002, με 

τίτλο: «προμήθεια εξαρτημάτων - φωτιστικών» και τον αντίστοιχο του έτους 2014.. 

ΑΡΘΡΟ  5: Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού θα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα . Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα 

και επικυρωμένα. 

ΑΡΘΡΟ 6: 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 ……… έως ώρα ……... 

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών: ……………………….. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: ……………….  

ΑΡΘΡΟ  7: Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων 

ειδών και παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης: 

(α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(β) Συνεταιρισμοί 

(γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 8: 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 2.493,50 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. 
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Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 

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

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

χωρίς το ΦΠΑ. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην 

παρ.2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 9: 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 8 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. 

− Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 

εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

− 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 
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επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην 

εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της 

προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και 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 δηλώνεται το εργοστάσιο, στο 

οποίο θα παρασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά καθώς και ο τόπος 

εγκατάστασής τους. Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται προκειμένου για 

προϊόντα Κοινοτικής Προέλευσης. 

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 10: 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 
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υποφάκελος θα είναι επίσης καλά σφραγισμένος και έξω από αυτόν θα αναγράφονται 

ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο.  

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για την 

«προμήθεια διαφόρων ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών 

φωτιστικών σωμάτων  για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», 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. 
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Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

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

μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

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

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 

διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού 

τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Οι εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 

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

λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 

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

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

αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

ΑΡΘΡΟ  11: 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: 
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Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της 

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

δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν 

επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του 

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

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

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του 

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

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

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

συνεδρίαση αρχίζει από την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με 

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

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

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

Μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και 

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

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι 

στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

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

την αξιολόγησή τους στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

 Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται 

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

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

τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 12:  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. 
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- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε 

προσφερόμενου προϊόντος. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό 

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

διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ  13: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα έξι (6) 

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

διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 14: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου, έπειτα 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 15: Υπογραφή Σύμβασης 
Ο Ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι 

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

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

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

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

Η σύμβαση 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. 
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− 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 16: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για 

να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
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2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 17 της παρούσης. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 

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

αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 17: Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα 

πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής από τον 

Ανάδοχο σε τόπο που θα καθορίζει η Υπηρεσία. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

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  18: 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 19: 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. 
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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% 

(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 20: 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 21: 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ 
εξαμήνου έτους 2013 Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:171/2013 

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 «ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ 

εξαμήνου έτους 2013 Δήμου Λαυρεωτικής».  

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

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

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

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

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

http://www.lavreotiki.gr/
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και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, 

απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ:246/17.09.2013 έγγραφό του σχετικά με τον «έλεγχο 

οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου», το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με 

αριθμό 22583/07.10.2013. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο το Δημοτικό Συμβούλιο 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών πρέπει να προβεί υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

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 

«ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου έτους 2013 Δήμου Λαυρεωτικής» 

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

- το άρθρο 4 παρ.1 Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’/18) όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 76 

παρ.1 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ Α΄/167) 

- την υπ αριθ.7261/22-02-2013(Β’/450) ΚΥΑ σχετικά με το Ο.Π.Δ. 

- το άρθρο 2 παρ.5 της υπ’ αριθ.οικ.47490/2012 (Β’/3390) ΚΥΑ περί παροχής 

οδηγιών για κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2013 

- το άρθρο 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 (Α’/187) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ.4α 

και 4β του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (Α’/138)  

καθώς και την αριθμ. πρωτ: 22583/14.10.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ:246/17.09.2013 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, κατά τους ελέγχους έως και 30-08-2013 από το Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1.-Οι απλήρωτες υποχρεώσεις  που είχαν εγγραφεί  στο Ο.Π.Δ. ανέρχονταν στο 

ποσό των 7.222.659,00 €. Μέχρι και 30/06 πληρώθηκαν 3.195.837,00 € και παρέμενε 

υπόλοιπο προς εξόφληση 4.026.821,00 € (μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί το 

μεγαλύτερο μέρος του). 
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2.-Το σύνολο των εξόδων που είχε εγγραφεί στο Ο.Π.Δ ήταν 12.370.195,00 € 

.Μειώθηκαν όμως τα έξοδα και τελικά οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν στο 

ποσό των 11.324.331 € με θετική απόκλιση 8,5% 

3.-Ως ίδια έσοδα είχε εγγραφεί ποσό 4.402.402 € όμως τα πραγματοποιηθέντα έσοδα 

ανήλθαν σε 3.604.062 €  δηλαδή λιγότερα κατά 798.340 € ήτοι αρνητική απόκλιση 

18,1% σε σχέση με τους στόχους που είχαν εγγραφεί. 

 Κατά την γνώμη του παρατηρητηρίου και σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα 

πρέπει ως Δήμος να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το 

σκέλος των εσόδων μειώνοντας ταυτόχρονα κατ αντίστοιχο ποσό και τα έξοδα. Η 

σχετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου θα πρέπει να αποσταλεί στην 

Οικονομική επιτροπή καθώς και εισήγηση αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο και 

στην συνέχεια θα υποβληθούν στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

Ο.Τ.Α.   

 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως:  

Α.-Μειώσεις Εσόδων στην κατηγορία ίδια έσοδα 
Κ.Α:0322.001 «Τέλη ύδρευσης»  κατά 354.698,94 €. Το ποσό αυτό επιχορηγήθηκε 

από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των ληξιπρόθεσμων οφειλών για ΕΥΔΑΠ 

ΚΥΑ38560/2013. 

Κ.Α:0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας» κατά 74.251,31 € 

Κ.Α:0511 « Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων» κατά 181.301,06 € 

Κ.Α:0521,001 « Εισφορά σε χρήμα σχεδίου πόλης ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ» κατά 10.000,00 € 

Κ.Α:0522.001 « Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ» κατά 10.000,00 € 

Κ.Α:0524.001 «Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΚΕΡΑΤΕΑΣ» κατά 

48.000,00 € 

Κ.Α:0524.002 « Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» ’κατά       

 4.000,00 € 

Κ.Α:0524.003 «Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΤΣΟΝΙΜΑ» κατά 2.000,00 € 

Κ.Α:0524.004 « Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑΣ» κατά  

2.000,00 € 

Κ.Α:0524.005 «Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» κατά 

1.000,00 € 

Κ.Α:0524.007 «Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΠΆΝΟΡΑΜΑ» κατά 

2.000,00 € 

Κ.Α:0524.008 «Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ»  κατά 

2.000,00 € 
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Κ.Α:0524.009 « Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟΥ» κατά 

2.000 € 

Κ.Α:0524.011 «Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΠΟΡΤΟ ΕΝΙΑ» κατά 

2.000,00 € 

Κ.Α:0524.012 «Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ» κατά 2.000,00 

€ 

Κ.Α:0524.013 «Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ» κατά 

2.000,00 € 

Κ.Α:2112.001 «Τακτικά έσοδα από τέλη ύδρευσης» κατά 116.200 € 

Κ.Α:2117.001 «Έσοδα από ένταξη σχεδίου πόλης ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ» κατά 10.000,00 € 

Κ.Α:2118   «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» κατά 

28.154,00 € 

Κ.Α:2119.001 «Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων» κατά 117.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : 972.605,31 €  
Το παραπάνω ποσό είναι μεγαλύτερο της αναγκαιότητας της αναμόρφωσης που 

προτείνεται από το Παρατηρητήριο, λαμβάνουμε όμως υπόψη και την πορεία 

είσπραξης των εσόδων μέχρι 31-12-2013 και την ενδεχόμενη απόκλιση που τυχόν θα 

προκύψει. 

Αντιστοίχως μειώνεται και το σκέλος των εξόδων στο ποσό που απαιτείται 

προκειμένου μετά την έγκριση της  αναμόρφωσης που αφορά και άλλες ανάγκες του 

Δήμου, για την εύρυθμη λειτουργία του, ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος 

όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

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

− το άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- το άρθρο 4 παρ.1 Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’/18) όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 76 

παρ.1 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ Α΄/167) 

- την υπ αριθ.7261/22-02-2013(Β’/450) ΚΥΑ σχετικά με το Ο.Π.Δ. 

- το άρθρο 2 παρ.5 της υπ’ αριθ.οικ.47490/2012 (Β’/3390) ΚΥΑ περί παροχής 

οδηγιών για κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2013 

- το άρθρο 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 (Α’/187) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ.4α 

και 4β του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (Α’/138)  

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:246/17.09.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – 

Υπουργείο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

− την αριθμ. πρωτ: 22583/14.10.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας,  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 50 από 50 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Εισηγούμαστε την αναγκαιότητα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 ως προς το σύνολο των εσόδων, συνολικού ποσού 

972.605,31 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την ενδεχόμενη απόκλιση που τυχόν θα 

προκύψει. Αντιστοίχως μειώνεται το σκέλος των εξόδων προκειμένου ο 

προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτρης Λουκάς μειοψήφησε τονίζοντας 

τα ακόλουθα: Στις παρατηρήσεις μου κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 

έτους 2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι 

πραγματικός. Ομοίως είχα επισημάνει ότι στις εκθέσεις εσόδων – εξόδων του α’ και 

β’ τριμήνου υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα. Τέλος, 

θα έπρεπε ο Δήμος ήδη από τον Ιούλιο να έχει προβεί τάχιστα σε υποχρεωτική 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού και όχι έπειτα από όχληση του Παρατηρητηρίου. 

 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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