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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 12 Νοεμβρίου 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 12 Νοεμβρίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 13:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 08.11.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Μπουκουβάλας Λάμπρος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού 

Νικολάου Παπανικολάου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010), Σαλίβερος Γιώργος, Λουκάς Δημήτρης (ο οποίος αποχώρησε μετά τη 

συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης) 

Απόντα μέλη : 2 

Παμφίλης Απόστολος, Κατσουνάκης Κυριάκος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.432/2013 
απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:179/2013 

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

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

περί «άσκησης ή μη ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.432/2013 απόφασης 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με 

ημερομηνία 21.10.2013 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στο οποίο 

αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Την 15.10.2013 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθμ.432/2013 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία έγινε η δεκτή η αγωγή ως προς το Δήμο και 

απορρίφθηκε ως προς το εναγόμενο ΙΚΑ, η σχετική αγωγή των σχολικών φυλάκων 

Πέτρου Ταμουρίδη, Λάμπρου Γκουρουμάνου, Μαρίας Παντελαίων, κλπ, με την οποία 
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ζητούσαν να τους καταβληθούν τα παρακρατηθέντα από το Δήμο και αποδοθέντα στο 

ΙΚΑ κλπ ποσά επί των επιδικασθεισών αμετακλήτως μισθολογικών αξιώσεων. 

Επειδή η ως άνω αγωγή αφορά σε μισθολογικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, « …δεν είναι 

δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος 

συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα 

έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου» και συνεπώς (ασχέτου του 

αναμενόμενου αποτελέσματος), πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της ανωτέρω υπ’ 

αριθμ.432/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία να ζητηθεί η 

ορθή και πλήρης εκτίμηση των αποδείξεων και η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των 

ισχυουσών διατάξεων, ώστε να ακυρωθεί η εκκαλούμενη και να απορριφθεί η αγωγή 

των εναγόντων υπαλλήλων». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την από 21.10.2013 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου και την υπ’ αριθμ. 432/2013 από του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.432/2013 

αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαυρίου. 

(β) ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την 

υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης. 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.905,24 ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ 30-7311.009 με τίτλο: «κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 
επί των οδών Στράβωνος & Ανωνύμου στο Ο.Τ. 203 στο Λαύριο» 
Αρ. Απόφ.:180/2013    

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 4.905,24 ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ 30-7311.009 με τίτλο: «κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των 

οδών Στράβωνος & Ανωνύμου στο Ο.Τ. 203 στο Λαύριο» έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 25037/08.11.2013 εισήγηση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
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«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αριθμ. πρωτ: 51776/16.10.2013 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ που αφορά χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής 

χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ του Βρεφονηπιακού Σταθμού που βρίσκεται επί των 

οδών Στράβωνος & Ανωνύμου στο Ο.Τ. 203 στην πόλη του Λαυρίου. Η συνολική 

δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.905,24 

ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη 

κατασκευής τους . 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 4.905,24 ευρώ στον ΚΑ 30-7311.009 με τίτλο: «Βρεφονηπιακός σταθμός επί 

των οδών Στράβωνος – ανωνύμου στο Ο.Τ. 203 Λαύριο», καθώς και για τον ορισμό 

υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής να έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται ως 

προθεσμία πληρωμής και να απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη 

ΔΕΔΔΗΕ». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− το αριθμ. πρωτ: 25037/08.11.2013 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 4.905,24 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-

7311.009 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2013 και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα 

του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με 

βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει σύνδεση με το δίκτυο 

διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ του Βρεφονηπιακού Σταθμού που βρίσκεται 

επί των οδών Στράβωνος & Ανωνύμου στο Ο.Τ. 203 στην πόλη του Λαυρίου. 

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

υπάλληλο, μέχρι την 12.03.2014. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής 267Α/2013 
Αρ. Απόφ.:181/2013    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 

267Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:25031/08.11.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 159/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 7.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6221 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 για την αποστολή ειδοποιητηρίων 

ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου μέσω ΕΛΤΑ. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση 

του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Νικόλαος Μαργαρίτης, ΔΕ1, με βαθμό Δ’. 

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

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

15.01.2014.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 7.337,20 ευρώ και επέστρεψε το υπόλοιπο ποσό 

162,80 ευρώ με το υπ’ αριθμ. 871/30.10.2013 γραμμάτιο είσπραξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

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

λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.159/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:25031/08.112013 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. 
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Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Νικόλαο Μαργαρίτη ΔΕ1, με 

βαθμό Δ’, από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για την αποστολή 

ειδοποιητηρίων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου μέσω ΕΛΤΑ. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής 269Α/2013 
Αρ. Απόφ.:182/2013    

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 έγκρισης δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής 269Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ 

αριθμ. πρωτ:25016/08.11.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το 

οποίο: 

«Με την υπ’ αριθμ. 174/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 4.155,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7311.009 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013, προκειμένου να γίνει η 

καταβολή του ανωτέρω ποσού στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & 

Τηλεθέρμανσης Λαυρίου, για τη σύνδεση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των 

οδών Στράβωνος & Ανωνύμου, στο Ο.Τ. 203 της πόλης του Λαυρίου με το δίκτυο 

ύδρευσης – αποχέτευσης της πόλης. 

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριος Πανάγιος ΤΕ 

Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής. 

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

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

22.01.2014.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 4.155,00 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: 
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− 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.174/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:25016/08.112013 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 Δημήτριο Πανάγιο ΤΕ 

Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής από υπόλογο της διαχείρισης του ποσού 

των 4.155,00 ευρώ το οποίο είχε διατεθεί για τη σύνδεση του νέου Βρεφονηπιακού 

Σταθμού επί των οδών Στράβωνος & Ανωνύμου, στο Ο.Τ. 203 της πόλης του 

Λαυρίου με το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης της πόλης. 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:183/2013 

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

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

περί «ψήφισης (διάθεσης) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 

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

ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η 

διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 

ΔΥ/07.11.2013 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  
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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 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 10-6461 
Δαπάνη δημοσίευσης 
προϋπολογισμού έτους 2014 2.000,00 € 180,00 € Α-1252 

2 15-6261.001 
Συντήρηση κτιρίων ΚΕΠ ΔΕ 
Κερατέας & ΔΕ Λαυρίου 20.270,00 € 15.432,50 € Α-1253 

3 10-6691 
Προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού 11.000,00 € 6.000,00 € Α-1254 

4 20-7332.001 
Κοπή ευκαλύπτων με χρήση 
τηλεσκοπικού γερανού 2.400,00 € 861,00 € Α-1255 

5 35-6692 
Προμήθεια φυτών εξωτερικού 
χώρου 3.500,00 € 320,00 € Α-1256 

6 30-7336.009 
Τοποθέτηση χημικών τουαλετών 
στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας 35.000,00 € 200,00 € Α-1257 

7 
20-6671 

Προμήθεια τεσσάρων (4) 
κεντρικών σκουπών για το 
μηχανικό σάρωθρο 

158.385,27 € 1.585,00 € Α-1258 

8 20-7333.006 Καθαρισμός αγροτικών οδών 24.600,00 € 24.600,00 € Α-1259 

9 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 15.000,00 € 9.000,00 € Α-1260 

10 30-7425.016 Αποζημιώσεις δημοτών 500,00 € 20,00 € Α-1140 

11 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών 
υπαλλήλων 82.756,00 € 2.500,00 € Α-1174 

12 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού 
λειτουργικών αναγκών 106.266,12 € 10.000,00 € Α-1175 

13 10-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
τακτικού προσωπικού 2.221,44 € 150,00 € Α-1176 

14 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών 
σχολείων 88.248,88 € 2.500,00 € Α-1177 

15 15-6453.001 Λοιπές συνδρομές 700,00 € 700,00 € Α-1178 

16 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου 97.260,80 € 5.000,00 € Α-1179 

17 20-6641 

Προμήθεια καυσίμων & 
λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 380.000,00 € 40.000,00 € Α-1180 

18 70-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.914,00 € 414,00 € Α-1181 

19 80-8231.012 

Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 
Δημάρχου & λοιπά από οργανική 
θέση 32.000,00 € 12.000,00 € Α-1182 

20 80-8261.001 Λοιπές εισφορές εσόδων 4.000,00 € 1.000,00 € Α-1183 

21 30-7311.003 

Ενίσχυση κερκίδας αθλητικού 
κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής "Γ. 
Ραφιάς" 12.500,00 € 12.500,00 € Α-1261 
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22 30-7336.006 
Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου 
Κερατέας 10.000,00 € 10.000,00 € Α-1262 

23 30-7336.009 Συντήρηση & Επισκευή Γηπέδων 35.000,00 € 3.845,04 € Α-1263 

24 30-7336.010 
Συντήρηση & Επισκευή Κλειστού 
Γυμναστηρίου 1.700,00 € 1.700,00 € Α-1264 

25 30-7411.001 
Ηλεκτρολογική & Στατική για το 
Γήπεδο Γ. Ραφιάς 2.600,00 € 2.600,00 € Α-1265 

26 30-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 100,00 € 66,72 € Α-1270 

27 20-7321.001 
Φωταγώγηση κτιρίων - επέκταση 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού 5.000,00 € 1.559,46 € Α-1271 

28 10-6115 

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής 
της διαχειριστικής χρήσης που 
λήγει 31.12.2013 33.265,00 € 16.650,00 € A-1272 

29 20-7135.002 
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού 15.000,00 € 856,71 € A-1273 

30 25-7134 

Προμήθεια PDA και λογισμικού 
καταγραφής μετρήσεων ύδρευσης 
& υπηρεσίες εγκατάστασης - 
παραμετροποίησης 25.600,00 € 25.600,00 € A-1274 

31 30-6261.004 

Προμήθεια μονωτικών υλικών για 
τη συντήρηση κτιρίων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 100.000,00 € 2.500,00 € A-1275 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:184/2013 

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:24886/07.11.2013 

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.  00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000,00 Α-1031 Α-1146 
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2.  00-
6737.004 

Έξοδα εκκαθάρισης για λύση 
ΕΝΕΛ – αποπληρωμή 
υποχρεώσεων 

11.700,00 Α-776 Α-1147 

3.  10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

17.600,00 Α-199 Α-1148 

4.  10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

8.,000,00 Α-266 Α-1149 

5.  10-
6051.005 

Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΕΔΥ 833,00 Α-28 Α-1150 

6.  15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

3.000,00 Α-269 Α-1151 

7.  15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

2.500,00 Α-207 Α-1152 

8.  20-
6041.001 

Τακτικές αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού 

56.500,00 Α-71 Α-1153 

9.  20-
6054.001 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού ΙΚΑ 

10.000,00 Α-75 Α-1154 

10.  20-6221 Ταχυδρομικά τέλη 1.900,00 Α-78 Α-1155 
11.  20-6411 Δαπάνες διοδίων 3.000,00 Α-90 Α-1156 
12.  25-

6011.001 
Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 3.000,00 Α-95 Α-1157 

13.  25-
6041.001 

Τακτικές αποδοχές 5.791,27 Α-228 Α-1158 

14.  25-
6054.001 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

3.500,00 Α-100 Α-1159 

15.  25-6213 Ύδρευση – ΕΥΔΑΠ 90.000,00 Α-189 Α-1160 
16.  25-

6041.001 
Τακτικές αποδοχές 3.208,73 Α-97 Α-1161 

17.  35-6012 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

3.000,00 Α-239 Α-1162 

18.  70-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2.414,00 Α-1058 Α-1163 
19.  30-

7311.004 
Ενεργειακή αναβάθμιση Δήμου 
Λαυρεωτικής – πρόγραμμα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

114.897,60 Α-272 Α-1164 

20.  30-
7421.002 

Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου 
πόλεως Κερατέας 

70.000,00 Α-851 Α-1165 

21.  80-
8115.001 

Διάφορα έξοδα  32.846,27 Α-1059 Α-1166 

22.  80-
8115.001 

Διάφορα έξοδα 212,17 Α-905 Α-1167 

23.  80-
8115.001 

Διάφορα έξοδα 141,95 Α-246 Α-1168 

24.  80-
8115.001 

Διάφορα έξοδα 2,30 Α-770 Α-1169 

25.  80-
8115.006 

Οφειλές προς τρίτους ΔΗΚΕΔΗΛ 70.000,00 Α-250 Α-1170 

26.  80-
8115.008 

Έξοδα για λύση & εκκαθάριση 
ΕΝΕΛ 

1.000,00 Α-425 Α-1171 

27.  80-
8115.008 

Έξοδα για εκκαθάριση & λύση 
ΕΝΕΛ 

20.000,00 Α-775 Α-1172 

28.  35-6263 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 501,81 Α-1121 Α-1173 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 10 από 74 

(ΚΗΙ 3140) 
29.  30-

6261.004 
Συντήρηση σχολείων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

2.930,00 Α-280 Α-1184 

30.  30-
6261.004 

Συντήρηση σχολείων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

10.000,00 Α-1049 Α-1185 

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:24886/07.11.2013 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.  00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000,00 Α-1031 Α-1146 
2.  00-

6737.004 
Έξοδα εκκαθάρισης για λύση 
ΕΝΕΛ – αποπληρωμή 
υποχρεώσεων 

11.700,00 Α-776 Α-1147 

3.  10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

17.600,00 Α-199 Α-1148 

4.  10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

8.,000,00 Α-266 Α-1149 

5.  10-
6051.005 

Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΕΔΥ 833,00 Α-28 Α-1150 

6.  15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

3.000,00 Α-269 Α-1151 

7.  15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

2.500,00 Α-207 Α-1152 

8.  20-
6041.001 

Τακτικές αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού 

56.500,00 Α-71 Α-1153 

9.  20-
6054.001 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού ΙΚΑ 

10.000,00 Α-75 Α-1154 

10.  20-6221 Ταχυδρομικά τέλη 1.900,00 Α-78 Α-1155 
11.  20-6411 Δαπάνες διοδίων 3.000,00 Α-90 Α-1156 
12.  25-

6011.001 
Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 3.000,00 Α-95 Α-1157 

13.  25-
6041.001 

Τακτικές αποδοχές 5.791,27 Α-228 Α-1158 

14.  25-
6054.001 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

3.500,00 Α-100 Α-1159 

15.  25-6213 Ύδρευση – ΕΥΔΑΠ 90.000,00 Α-189 Α-1160 
16.  25-

6041.001 
Τακτικές αποδοχές 3.208,73 Α-97 Α-1161 

17.  35-6012 Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας 

3.000,00 Α-239 Α-1162 

18.  70-6641 Προμήθεια καυσίμων & 
λιπαντικών 

2.414,00 Α-1058 Α-1163 
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19.  30-
7311.004 

Ενεργειακή αναβάθμιση Δήμου 
Λαυρεωτικής – πρόγραμμα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

114.897,60 Α-272 Α-1164 

20.  30-
7421.002 

Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου 
πόλεως Κερατέας 

70.000,00 Α-851 Α-1165 

21.  80-
8115.001 

Διάφορα έξοδα  32.846,27 Α-1059 Α-1166 

22.  80-
8115.001 

Διάφορα έξοδα 212,17 Α-905 Α-1167 

23.  80-
8115.001 

Διάφορα έξοδα 141,95 Α-246 Α-1168 

24.  80-
8115.001 

Διάφορα έξοδα 2,30 Α-770 Α-1169 

25.  80-
8115.006 

Οφειλές προς τρίτους ΔΗΚΕΔΗΛ 70.000,00 Α-250 Α-1170 

26.  80-
8115.008 

Έξοδα για λύση & εκκαθάριση 
ΕΝΕΛ 

1.000,00 Α-425 Α-1171 

27.  80-
8115.008 

Έξοδα για εκκαθάριση & λύση 
ΕΝΕΛ 

20.000,00 Α-775 Α-1172 

28.  35-6263 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
(ΚΗΙ 3140) 

501,81 Α-1121 Α-1173 

29.  30-
6261.004 

Συντήρηση σχολείων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

2.930,00 Α-280 Α-1184 

30.  30-
6261.004 

Συντήρηση σχολείων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

10.000,00 Α-1049 Α-1185 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:185/2013 

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

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

περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/05.11.2013 έγγραφο της 

Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, στο οποίο αναφέρονται τα κατωτέρω: 

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

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

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

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

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 
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− Την ΔΥ/05.11.2013 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 2340/03.10.2013 Χαρτί φωτ/κο  35,10 € 10-

6654.001 

2 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 03072011600012363/30.10.2013 Ταχυδρομείο 318,56 € 10-6221 

3 ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 19/30.10.2013 Επισκευή 
οχήματος 246,00 € 20-6671 

4 AUTOVISION 11871/2013 Κτεο για το όχημα 
ΚΗΙ 3022 85,00 € 10-6323 

5 
S.K.KOULER TRADING 
LTD 70/26.09.2013 Ανταλλακτικά 3,00 € 20-6671 

6 
S.K.KOULER TRADING 
LTD 69/26.09.2013 Ανταλλακτικά 10,00 € 20-6671 

7 

ΔΕΔΔΗΕ 

133/14.10.2013 Πληρωμή 
δαπανών 
σύνδεσης στο 
δίκτυο διανομής  
τάσης της ΔΕΗ 

27,07 € 20-
6495.001 

8 
131/14.10.2013 150,86 € 20-

6495.001 

9 
132/14.10.2013 27,07 € 20-

6495.001 

10 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 781/23.10.2013 Εντυπα  Α4 393,60 € 15-6613 

11 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 1909/29.10.2013 Αναλώσιμα 195,57 € 20-6699 

12 

CONTACT N. 
ΞΕΝΑΚΗΣ 1125/02.07.2013 

Αριθμ./νή 
OLYMPIA CPD-
512 

97,17 € 10-6612 

13 
CONTACT N. 
ΞΕΝΑΚΗΣ 1501/23.09.2013 Γραφίτης RICOH 

AF.2020 IR 71,34 € 15-6613 

14 
ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝ. 38/21.10.2013 Επισκευή πόρτας 

οχήματος 61,50 € 20-6263 

15 

ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝ. 36/03.09.2013 

Αντικατάσταση 
κρυστάλλου δεξιάς 
πόρτας κολλητό 

73,80 € 20-6263 

16 

ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 53/01.09.2013 

Αντικατάσταση 
κρυστάλλου δεξιάς 
πόρτας στο όχημα 
ΚΗΗ 2213 

135,00 € 20-6263 

17 

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2817919/29.09.2013 
Ασφαλιστήριο 
δήμου 
Λαυρεωτικής 

31,30 € 10-6251 
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18 ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΤΣΑ 19/06.11.2013 Εκτυπώσεις 
βιβλιοδετήσεις 198,03 € 10-

6615.001 

19 

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ Π. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε 

29827/01.11.2013 Ανταλλακτικά 210,33 € 35-6672 

20 

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ Π. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε 

29828/01.11.2013 Ανταλλακτικά 6,40 € 35-6672 

21 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 03072011600012382/31.10.2013  Ταχυδρομείο 52,12 € 10-6221 

22 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 441538/23/7/2013 Διόδια 22,40 € 10-6411 

23 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛ.Σ. 1/29.05.2013 Φυτά 13,00 € 35-6692 

24 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛ.Σ. 7/27.05.2013 Φυτά 25,50 € 35-6692 

25 ΘΗΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  20/22.06.2013 Γεωργικά 
Λιπάσματα 15,40 € 35-6692 

26 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γ. & 
ΣΙΑ Ο.Ε 25/20.06.2013 Λοιπές δαπάνες 19,00 € 20-

6495.001 

27 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γ. & 
ΣΙΑ Ο.Ε 27/21.06.2013 Λοιπές δαπάνες 13,20 € 20-

6495.001 

28 
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΚΡ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 596/12.07.2013 Ανεμιστήρας  120,00 € 10-7135 

29 

ΔΑΙΜΑΝΩΛΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. 579/18.07.2013 

Δαπάνες για την 
πυρκαγιά στο 
Χάρακα 

125,98 € 20-
6495.001 

30 ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε 164/02.08.2013 Λοιπές δαπάνες 98,06 € 20-
6495.001 

31 ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε 165/02.08.2013 Λοιπές δαπάνες 109,10 € 20-
6495.001 

ΣΥΝΟΛΟ  2.990,46 € 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:186/2013 

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

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

περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/05.11.2013 έγγραφο του 

Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

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

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

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

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

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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

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

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής 

− Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την ΔΥ/05.11.2013 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

και τα συνημμένα σε αυτή αντίγραφα παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 
ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε 

1740/16.10.2013 Μίσθωση χημικών 
τουαλετών 86,10 € 20-6495.001 

2 
ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε 

1435/02.09.2013 Μίσθωση χημικών 
τουαλετών 86,10 € 20-6495.001 

3 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 624/17.09.2013 Κλειδαριά αυτοκινήτου 36,90 € 15-6263 

4 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 10/17.09.2013 Πατάκια αυτοκινήτου 55,35 € 20-6263 

5 ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  6/13.07.2013 Χωματουργικές εργασίες 307,50 € 30-7333.002 

6 ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  5/06.07.2013 Χωματουργικές εργασίες 307,50 € 30-7333.002 

7 ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  10/21.09.2013 Χωματουργικές εργασίες 307,50 € 30-7333.002 

8 ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  9/15.09.2013 Χωματουργικές εργασίες 307,50 € 30-7333.002 

9 ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  11/12.10.2013 Χωματουργικές εργασίες 307,50 € 30-7336.001 

10 ΑΦΟΙ ΧΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε. 2063/20.07.2013 Προμήθεια ξυλείας 299,81 € 10-6261.001 

11 ΑΦΟΙ ΧΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε. 2192/16.09.2013 Προμήθεια ξυλείας 197,42 € 30-7326.001 

12 ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. 21/02.10.2013 Επισκευή σούστας 
οχήματος 307,50 € 20-6671 

13 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Π. 38/08.11.2013 Τοποθέτηση κλειδαριών 

στο ΚΕΠ 95,01 € 10-6261.001 

14 S.K. KOULER 
TRANDING LTD 52/03.10.2013 Ανταλλακτικά 32,14 € 20-6671 

15 ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 1987/30.09.2013 Ανταλλακτικά 41,38 € 20-6671 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 15 από 74 

16 CONTACT N. ΞΕΝΑΚΗΣ 1693/23.10.2013 Προμήθεια αναλωσίμων 14,76 € 10-6265 

17 CONTACT N. ΞΕΝΑΚΗΣ 822/23.10.2013 Αναλώσιμα  61,50 € 10-6265 

ΣΥΝΟΛΟ 2.851,47 €  
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:187/2013 

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 το 

ΔΥ/01.11.2013 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας, στο οποίο αναφέρονται τα 

κατωτέρω: 

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

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

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

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

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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

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

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής 

− Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την ΔΥ/01.11.2013 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 
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1 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. 3098/29.10.2013 

Προμήθεια 
σάκους 
απορριμμάτων 369,00  10-6634 

2 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 780/22.10.2013 
Πινακίδες 
Σήμανσης 368,63  15-6495.001 

3 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & 
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Η. Ο.Ε. 472/01.11.2013 Υλικά  258,30  10-6661 

   
ΣΥΝΟΛΟ 995,93  

 
ΘΕΜΑ: Συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:188/2013 

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, 

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 29.07.2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακόλουθων οχημάτων: 

1. ΜΕ 101575 Μηχανικό Σάρωθρο: στο όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος και επισκευή 

της δεξαμενής νερού – σκαλοπατιού και επισκευή των ελαστικών. 

2. ΚΗΙ 3071 Φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει  έλεγχος και αντικατάσταση 

τεσσάρων (4) ελαστικών. 

3. ΚΗΙ 6038 Φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος και γενικό service 

κινητήρα και επισκευή  ψυγείου.  
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4. ΚΗΙ 3071 Φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος και γενικό service 

κινητήρα.  

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

επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 

1. ΜΕ 123806 Μηχάνημα Έργου: στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των  

δυο  εμπρός   ελαστικών. 

2. ΜΕ 66326 Μηχάνημα Έργου: στο όχημα θα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη 

συντήρηση κινητήρα  και επισκευή στα μαρκούτσια.  

3. ΚΗΟ 6022 Πυροσβεστικό: στο παραπάνω όχημα θα πρέπει να  αντικατασταθούν  

οι δύο συσσωρευτές (2). 

4. ΜΕ 101575  Μηχανικό Σάρωθρο: στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  

συστήματος  σάρωσης. 

5. ΚΗΙ-3158 Λεωφορείο: στο Λεωφορείο του Δήμου,  σύμφωνα με την νομοθεσία, 

θα πρέπει να γίνει  αγορά και τοποθέτηση  περιοριστή  ταχύτητας  ψηφιακού  

τύπου  και  έκδοση  πιστοποιητικών  περιοριστή  ταχύτητας.  

6. ΜΕ 123806 Μηχάνημα Έργου: στο όχημα θα πρέπει να γίνει και επισκευή των 

οπίσθιων ελαστικών (2 ελαστικά), επισκευή χειριστηρίου,  αλλαγή δύο μαρκούτσια  

και  λίπανση. 

7. ME 30416 Γερανοφόρο: στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή γερανού και 

πιστοποίηση καλής λειτουργίας.  

8. ΚΗΙ 3022 Λεωφορείο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει έλεγχος  προγραμματισμένη 

συντήρηση κινητήρα,  επισκευή  αιρκοντίσιον και καθαρισμός  ρεζερβουάρ.  

9. ΚΗΗ 5520 Επακαθήμενο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη 

συντήρηση κινητήρα.  

10. ΚΗΙ 7310 Φορτηγό: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  προγραμματισμένη συντήρηση 

κινητήρα.  

11. ΚΗΙ 7331 Φορτηγό: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  προγραμματισμένη συντήρηση 

κινητήρα.  

12. ΚΗΗ 2213 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη 

συντήρηση κινητήρα, επισκευή φρένων, λεβιέ ταχυτήτων, διακόπτη παραθύρου 

και καθίσματος  οδηγού. 

13. ΚΗΙ 3022 Πούλμαν: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή συστήματος 

ανάρτησης και  επισκευή φρένων.  

14. ΚΗΟ 6032 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει έλεγχος 

συστήματος πέδησης, ανάρτησης, διεύθυνσης και  τροφοδοσίας  καυσίμου. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 18 από 74 

15. ΜΕ 30416 Καλαθοφόρο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη 

συντήρηση  κινητήρα. 

16. ΚΗΙ 7345 Αστικό Λεωφορείο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη 

συντήρηση  κινητήρα, επισκευή συστήματος ανάρτησης  επισκευή φρένων, 

επισκευή  συστήματος  διεύθυνσης,  κυκλώματος αέρος και   συντήρηση  ΑC.   

17. ΜΕ 123806 Μηχάνημα Έργου: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη 

συντήρηση  κινητήρα  και λίπανση.   

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

επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 

1. ΜΕ 112570 Πυροσβεστικό: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  συστήματος  

διεύθυνσης και λίπανση.  

2. ΜΕ 42411 Μηχάνημα Έργου: Στο μηχάνημα έργου πρέπει να γίνει  επισκευή 

κινητήρα και υδραυλικού  συστήματος.  

3. ΚΗΙ 3088  Καδοφόρο Φορτηγό: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή κινητήρα. 

4. ΚΗΟ 5635 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει σέρβις κινητήρα, 

επισκευή συστήματος  διεύθυνσης και  αλλαγή  μαρκούτσια  υδραυλικά.  

5. ΚΗΙ 7331 Φορτηγό:  Στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή σασμάν - διαφορικού  

και  λίπανση.  

6. ΜΕ 94682 Γκρέιντερ: Στο μηχάνημα έργου πρέπει να γίνει αντικατάσταση  

ιμάντων.  

7. ΚΗΙ 7311 Λεωφορείο:  Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  σέρβις κινητήρα.  

8. ΚΗΟ 6032  Απορριμματοφόρο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν  επισκευές  στον  

κινητήρα.  

9. ΚΗΟ 6036 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  

συστήματος  διεύθυνσης.  

10. ΚΗΙ 7307 Απορριμματοφόρο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει σέρβις κινητήρα και  

επισκευή  ταχογράφου.  

11. ΚΗΙ 3020 Νταλίκα – Επικαθήμενο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

υδραυλικού  συστήματος.  

12. ΚΗΗ-5520  Νταλίκα – Επικαθήμενο: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  συντήρηση 

κινητήρα  υπερκατασκευής (πρέσσα). 

13. ΚΗΙ 3092 Φορτηγό: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  τρόμπας  βενζίνης.  

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

σκούπας. 
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15. ΜΕ 94682 Γκρέιντερ: Στο μηχάνημα έργου θα πρέπει να γίνει αλλαγή του 

ακροπέδιλου. 

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 101575 Μηχανικού Σαρώθρου 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 455,10 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 147,60 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3071 Φορτηγού 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 

430,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 430,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6038 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 546,12 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 344,40 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 201,72 € σε βάρος του 

ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

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

αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, 
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Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 418,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 172,20 € σε βάρος του 

ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

5. Αναθέτει την αντικατάσταση των δύο (2) εμπρός ελαστικών του ΜΕ 123806 

Μηχανήματος Έργου 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 620,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 620,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6672 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 Μηχανήματος Έργου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.752,75 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.230,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 522,75 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

7. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6022 Πυροσβεστικού Οχήματος στον κο Δημητρίου 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 356,70 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 356,70 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

8. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 101575 Μηχανικού Σαρώθρου στην εταιρεία Τάκης 

Δ. Λυμπερόπουλος Μον. ΕΠΕ, με έδρα Καλλιρρόης 130, Αθήνα, με ΑΦΜ 

095018418, Δ.Ο.Υ. Ε’ Αθηνών, στο ποσό των 4.569,45 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.845,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 2.724,25 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3158 Δημοτικού Λεωφορείου στον κο Καλιντζή 

Βασίλειο, εμπορία – επισκευές ταχογράφων, με έδρα Καρ. Δημητρίου 229, με ΑΦΜ 
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044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 1.291,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.291,50 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

10. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123806 Μηχανήματος Έργου 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 1.045,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 547,35 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 498,15 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 30416 Γερανοφόρου Οχήματος στην εταιρεία 

ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ, αντιπροσωπείες – εισαγωγές – εμπόριο, με έδρα στον Ασπρόπυργο, 

οδός Παναθηναίων, με ΑΦΜ 0955495592, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, στο ποσό των 3.751,50 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 2.091,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

12. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3022 Λεωφορείου 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 2.237,37 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.537,50 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 699,87 € σε βάρος του 

ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 Επικαθήμενου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.888,05 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 738,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.150,05 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

14. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7310 Φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 

αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, 
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Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.528,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 891,75 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

15. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7331 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 1.420,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 744,15 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2213 Απορριμματοφόρου 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 

990,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 246,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 744,52 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

17. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3022 Πούλμαν 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 857,03 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 246,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 611,03 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 Απορριμματοφόρου 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 

1.940,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 738,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.202,82 ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

19. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 30416 Καλαθοφόρου Οχήματος στον κο Λουκά 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός 
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Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

667,31 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 246,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 421,31 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7345 Αστικού Λεωφορείου 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 

7.518,31 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 1.691,25 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 5.827,06 ευρώ 

σε βάρος του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123806 Μηχανήματος Έργου 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 

1.064,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 307,50 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 756,73 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

22. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 112570 Πυροσβεστικού 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 2.621,45 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.250,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.371,45 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 Μηχανήματος Έργου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 3.484,59 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 2.008,59 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 Καδοφόρου Φορτηγού στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 
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ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 4.065,15 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.722,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 2.343,15 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

25. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5635 Απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.423,10 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.107,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.316,10 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

26. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7331 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 16.371,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.690,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 12.681,30 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

27. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 94682 Γκρέιντερ 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 891,75 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 522,75 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

28. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7311 Λεωφορείου 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 817,95 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

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

του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

29. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 Απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 25 από 74 

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.285,35 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 731,85 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

30. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6036 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 1.180,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 688,80 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

31. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 7307 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 658,05 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 270,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 387,45 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

32. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 Επικαθήμενου - Νταλίκα 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 731,85 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 485,85 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

33. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 Επικαθήμενου - Νταλίκα 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 701,10 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 393,60 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

34. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 Φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 

αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, 
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Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 492,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

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

του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

35. 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 3.038,10 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 2.730,60 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

36. Αναθέτει την επισκευή ΜΕ 94682 Μηχανήματος Έργου (ισοπεδωτής) στην 

εταιρεία  ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ (Όμιλος Επιχειρήσεων), με έδρα Λεωφ. Αθηνών 71, Αθήνα, 

με ΑΦΜ 094017203, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, στο ποσό των 327,08 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 327,08 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

38. 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. 

Μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος 
Λουκάς Δημήτρης αποχώρησε. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και διαδικασία διεξαγωγής 
δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:189/2013    

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 μελέτης – τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας διεξαγωγής 

δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 
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πρωτ:24988/07.11.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας καταθέτουμε την υπ’ αριθ. 47/2013 τεχνική μελέτη του έργου του θέματος, 

προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης. 

Σας γνωρίζουμε ότι  επειδή ο προϋπολογισμός  του έργου είναι μέχρι του ποσού 

των 60.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την με υπ’ αρ. 

48614/02.09.2010 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ καθώς και το ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010 η 

διαδικασία δημοπράτησης του θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 

Ν.3669/2008 (Πρόχειρος Διαγωνισμός- Προφορική Δημοπρασία)». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής: 

− Την υπ’ αριθμ.47/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 73.771,39 ευρώ (με ΦΠΑ και απρόβλεπτα), σχετικά με την 

ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.  Με βάση την 

ανωτέρω μελέτη οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 

Επισκευές παλαιού οδοστρώματος εκ σκυροδέματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την 

εκσκαφή και εξυγίανσή του με υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, τη 

διάστρωση του σκυροδέματος μετά χαλύβδινου οπλισμού καθώς και την τελική 

επίστρωση της επιφάνειας του από κυβόλιθους. Επίσης, όπου απαιτείται θα 

τοποθετηθούν προστατευτικά κολωνάκια σε διάφορες θέσεις των πεζοδρομίων του 

οδικού δικτύου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν, κατόπιν υποδείξεως της 

επίβλεψης επισκευές παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος δι΄ασφαλτομίγματος εξ 

ασφαλτικού διαλύματος ή αλκαλικού γαλακτώματος και αδρανών υλικών 

παραγομένων εκ καθαρών υγιών λίθων ασβεστολιθικού λατομείου, 

παρασκευαζόμενου δι΄αναμικτήρος σκυροδέματος, σύμφωνες  κατά τα οριζόμενα εις 

την ΠΤΠ 29 Α. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008, σύμφωνα με τις οποίες:  

«Αν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισμός του είναι μεγαλύτερος από το όριο 

που επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση και μέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε 

φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 83 

του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄), μπορεί να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός ή 

προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 

2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία από τριμελή 

επιτροπή. 
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3. Η προφορική δημοπρασία διενεργείται με προφορικές προσφορές ποσοστού 

έκπτωσης ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της. Η επιτροπή καταγράφει στο 

πρακτικό τα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόμενου και την έκπτωση που δηλώνει. 

Καθένας απ’ αυτούς που συμμετέχει στη δημοπρασία μπορεί, μετά την εκφώνηση και 

καταγραφή από άλλο συμμετέχοντα, ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο του 

έργου, να προσφέρει ξανά μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το πρακτικό, μόλις 

τελειώσει ο διαγωνισμός, κλείνει και προσυπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη. 

Στις προφορικές δημοπρασίες κάθε διαγωνιζόμενος προσφέρει ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί 

τοις εκατό (%). 

4. Οι προφορικές δημοπρασίες της προηγούμενης παραγράφου διενεργούνται με 

βάση κείμενο των όρων και τιμών που εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

5. Ανακοίνωση για τη δημοπρασία δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα 

πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την 

ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη 

δημοπρασία. Αν δεν εκδίδεται στα όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω 

τοιχοκόλληση. Παράλληλα μπορεί πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να 

ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της 

δημοπρασίας. 

6.Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα (1) μήνα από τη διεξαγωγή 

της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτό το μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 

7.Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από τη διευθύνουσα 

υπηρεσία. 

8.Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της 

δημοπρασίας και την κατάρτιση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές 

διατάξεις του παρόντος κώδικα». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος, πρότεινε τη διενέργεια προφορικής 

δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας». Η προφορική δημοπρασία θα διενεργηθεί από την τριμελή 

επιτροπή που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ.27/2013 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής. 

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

έχοντα υπόψη: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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- Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008, 

- Το αριθμ. πρωτ: 24988/07.11.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την υπ’ αριθμ. 47/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την υπ’ αριθμ.27/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 47/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 73.711,39 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου των απρόβλεπτων και του 

ΦΠΑ). 

Β. Η ανάθεση του έργου θα γίνει μετά από προφορική δημοπρασία, η οποία θα 

διεξαχθεί το Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. Ανακοίνωση της δημοπρασίας θα 

δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν. 

Γ. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7322.001 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013.  

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και διαδικασία διεξαγωγής 
δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:190/2013    

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 μελέτης – τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας διεξαγωγής 

δημοπράτησης του έργου: «αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:23942/23.10.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας καταθέτουμε την υπ’ αριθ. 45/2013 τεχνική μελέτη του έργου του θέματος, 

προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης. 

Σας γνωρίζουμε ότι  επειδή ο προϋπολογισμός  του έργου είναι μέχρι του ποσού 

των 60.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την με υπ’ αρ. 

48614/02.09.2010 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ καθώς και το ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010 η 

διαδικασία δημοπράτησής του θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 

Ν.3669/2008 ( Πρόχειρος Διαγωνισμός- Προφορική Δημοπρασία)». 
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής: 

− Την υπ’ αριθμ.45/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 73.791,44 ευρώ (με ΦΠΑ και απρόβλεπτα), με τίτλο: 

«αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Λαυρεωτικής». Με βάση την ανωτέρω μελέτη 

οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 

Επισκευές παλαιού οδοστρώματος εκ σκυροδεματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την 

εκσκαφή και εξυγίανση του με υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, την 

διάστρωση του σκυροδέματος μετά του χαλύβδινου οπλισμού καθώς και τη τελική 

επίστρωση της επιφανείας του από κυβόλιθους. Επίσης, όπου απαιτείται θα 

τοποθετηθούν προστατευτικά κολωνάκια σε διάφορες θέσεις των πεζοδρομίων του 

οδικού δικτύου.  

− Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008, σύμφωνα με τις οποίες:  

«Αν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισμός του είναι μεγαλύτερος από το όριο 

που επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση και μέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε 

φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 83 

του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄), μπορεί να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός ή 

προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 

2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία από τριμελή 

επιτροπή. 

3. Η προφορική δημοπρασία διενεργείται με προφορικές προσφορές ποσοστού 

έκπτωσης ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της. Η επιτροπή καταγράφει στο 

πρακτικό τα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόμενου και την έκπτωση που δηλώνει. 

Καθένας απ’ αυτούς που συμμετέχει στη δημοπρασία μπορεί, μετά την εκφώνηση και 

καταγραφή από άλλο συμμετέχοντα, ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο του 

έργου, να προσφέρει ξανά μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το πρακτικό, μόλις 

τελειώσει ο διαγωνισμός, κλείνει και προσυπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη. 

Στις προφορικές δημοπρασίες κάθε διαγωνιζόμενος προσφέρει ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί 

τοις εκατό (%). 

4. Οι προφορικές δημοπρασίες της προηγούμενης παραγράφου διενεργούνται με 

βάση κείμενο των όρων και τιμών που εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

5. Ανακοίνωση για τη δημοπρασία δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα 

πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την 

ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη 
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δημοπρασία. Αν δεν εκδίδεται στα όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω 

τοιχοκόλληση. Παράλληλα μπορεί πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να 

ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της 

δημοπρασίας. 

6.Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα (1) μήνα από τη διεξαγωγή 

της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτό το μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 

7.Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από τη διευθύνουσα 

υπηρεσία. 

8.Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της 

δημοπρασίας και την κατάρτιση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές 

διατάξεις του παρόντος κώδικα». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος, πρότεινε τη διενέργεια προφορικής 

δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου «αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου 

Λαυρεωτικής». Η προφορική δημοπρασία θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή 

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

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

έχοντα υπόψη: 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008, 

- Το αριθμ. πρωτ: 23942/23.10.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την υπ’ αριθμ. 45/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την υπ’ αριθμ.27/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 45/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 73.791,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου των απρόβλεπτων και του 

ΦΠΑ). 

Β. Η ανάθεση του έργου θα γίνει μετά από προφορική δημοπρασία, η οποία θα 

διεξαχθεί το Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. Ανακοίνωση της δημοπρασίας θα 

δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν. 

Γ. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7333.002 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και διαδικασία διεξαγωγής 
δημοπράτησης του έργου: «Ιδιωτικές συνδέσεις Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:191/2013    

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 μελέτης – τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας διεξαγωγής 

δημοπράτησης του έργου: «ιδιωτικές συνδέσεις Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:23940/23.10.2013 

έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας καταθέτουμε την υπ’ αριθ. 46/2013 τεχνική μελέτη του έργου του θέματος, 

προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης. 

Σας γνωρίζουμε ότι  επειδή ο προϋπολογισμός  του έργου είναι μέχρι του ποσού 

των 60.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την με υπ’ αρ. 

48614/02.09.2010 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ καθώς και το ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010 η 

διαδικασία δημοπράτησής του θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 

Ν.3669/2008 ( Πρόχειρος Διαγωνισμός- Προφορική Δημοπρασία)». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής: 

− Την υπ’ αριθμ.46/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 73.774,66 ευρώ (με ΦΠΑ και απρόβλεπτα), με τίτλο: «ιδιωτικές 

συνδέσεις Δήμου Λαυρεωτικής». Με βάση την ανωτέρω μελέτη οι εργασίες που 

πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 

Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Λαυρεωτικής 

που θα καλύψει όλη την ευρύτερη περιοχή του οικισμού του Αγίου Κωνσταντίνου 

Αττικής. Στην εργασία περιλαμβάνεται η κατασκευή των ιδιωτικών παροχών 

αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνα Φ160 χωρίς το  φρεάτιο παροχής αποχέτευσης. 

Η κατασκευή των ιδιωτικών παροχών θα γίνεται σύμφωνα µε τα αναφερόµενα στα 

συμβατικά τεύχη της μελέτης, µε τις οδηγίες και επί τόπου εντολές της Υπηρεσίας, η 

οποία στην επιλογή των περιοχών παρέμβασης, θα λαμβάνει υπόψη τις αιτήσεις 

δημοτών, τις προτεραιότητες βάσει των κοινωνικών ή τεχνικών κριτηρίων την 

υφισταμένη κατάσταση των υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.  

− Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008, σύμφωνα με τις οποίες:  

«Αν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισμός του είναι μεγαλύτερος από το όριο 

που επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση και μέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε 
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φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 83 

του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄), μπορεί να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός ή 

προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 

2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία από τριμελή 

επιτροπή. 

3. Η προφορική δημοπρασία διενεργείται με προφορικές προσφορές ποσοστού 

έκπτωσης ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της. Η επιτροπή καταγράφει στο 

πρακτικό τα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόμενου και την έκπτωση που δηλώνει. 

Καθένας απ’ αυτούς που συμμετέχει στη δημοπρασία μπορεί, μετά την εκφώνηση και 

καταγραφή από άλλο συμμετέχοντα, ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο του 

έργου, να προσφέρει ξανά μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το πρακτικό, μόλις 

τελειώσει ο διαγωνισμός, κλείνει και προσυπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη. 

Στις προφορικές δημοπρασίες κάθε διαγωνιζόμενος προσφέρει ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί 

τοις εκατό (%). 

4. Οι προφορικές δημοπρασίες της προηγούμενης παραγράφου διενεργούνται με 

βάση κείμενο των όρων και τιμών που εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

5. Ανακοίνωση για τη δημοπρασία δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα 

πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την 

ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη 

δημοπρασία. Αν δεν εκδίδεται στα όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω 

τοιχοκόλληση. Παράλληλα μπορεί πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να 

ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της 

δημοπρασίας. 

6.Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα (1) μήνα από τη διεξαγωγή 

της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτό το μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 

7.Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από τη διευθύνουσα 

υπηρεσία. 

8.Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της 

δημοπρασίας και την κατάρτιση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές 

διατάξεις του παρόντος κώδικα». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος, πρότεινε τη διενέργεια προφορικής 

δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου «ιδιωτικές συνδέσεις Δήμου Λαυρεωτικής». 

Η προφορική δημοπρασία θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί 

με την υπ’ αριθμ.27/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και 

έχοντα υπόψη: 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008, 

- Το αριθμ. πρωτ: 23940/23.10.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την υπ’ αριθμ. 46/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την υπ’ αριθμ.27/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 46/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 73.774,66 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου των απρόβλεπτων και του 

ΦΠΑ). 

Β. Η ανάθεση του έργου θα γίνει μετά από προφορική δημοπρασία, η οποία θα 

διεξαχθεί το Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. Ανακοίνωση της δημοπρασίας θα 

δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν. 

Γ. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ 25-7312.023 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013.  

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης και ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών 
Επιτροπών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:192/2013    

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 μελέτης – τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης και 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 

για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με 

το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’) και την εγκύκλιο 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του 

Υπουργείου Εσωτερικών, η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για 

προμήθειες: α) τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, γ) 

πετρελαιοειδών, δ) φαρμάκων πραγματοποιείται πλέον από το Δήμο. 
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Με βάση τα ανωτέρω οι Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής προχώρησαν σε 

προγραμματισμό των αναγκών τους για τα συγκεκριμένα είδη και απέστειλαν στη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τις αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων 

με τα αρ. πρωτ: 367/03.10.2013 και 297/30.09.2013 διαβιβαστικά έγγραφα. 

Ακολούθως, συντάχθηκε η υπ’ αριθμ.37/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με 

θέμα: «προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 

113.270,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 195/2013 ενέκρινε τη διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των 

αναγκών των ΝΠΔΔ του Δήμου Λαυρεωτικής «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής» για το διδακτικό έτος 2013 – 2014.    

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 

Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

Για την ανάθεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις: 

− Του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και οι 

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

− Του Ν.2286/95 περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» και του άρθρου 13 του Ν.2503/1997. 

− Της απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών των ΟΤΑ». 

− Της Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/Β/10.02.99), περί «εξαίρεσης της 

προμήθειας υγρών καυσίμων από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών». 

− Του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

240/Α/12.12.2012) που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’) 

− Της εγκυκλίου 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών, 

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

έχοντας υπόψη: 
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− Τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών της 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

− Την αριθμ.195/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ.37/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα & 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, 

− Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών των ΟΤΑ», 

− Την Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/Β/10.02.99), περί «εξαίρεσης της 

προμήθειας υγρών καυσίμων από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών», 

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012), 

− Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007) περί «προσαρμογής της ελληνικής 

νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί ‘’συντονισμού διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.37/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία (τεχνικές προδιαγραφές 

και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού ποσού 113.270,00 ευρώ, για την 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών 

Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

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

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, σύμφωνα με το δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, 

του μηνός που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 

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

μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 1: Τόπος και Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός 
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Κουντουριώτη 1, στις………………, ημέρα ………………. και από ώρα………. έως 

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

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.12/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, στο 

τηλέφωνο: 2292 3 20147 ή από το Γραφείο Σχολικών Επιτροπών στο τηλέφωνο: 

2292 3 20 145. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με την προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

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

διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, της υπ’ αριθμ.11389/1993 Απόφασης 

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

Ν.2286/1995. 

ΑΡΘΡΟ 3: Γενικές προϋποθέσεις & δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που έχουν άδεια εμπορίας 

και διακίνησης πετρελαιοειδών σύμφωνα με το Ν.3054/2002. Η μη κατάθεση της 

άδειας θα επιφέρει την ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία του 

διαγωνισμού. 

2. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει μαζί με 

την προσφορά τους να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού που αντιστοιχεί σε πέντε τοις εκατό (5%) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της 

προμήθειας. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

3. Επίσης, κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό, οφείλει να 

προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

− Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά 

αναφέρονται τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται. 

− Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας. 
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− Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

− Δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

β) πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

(Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές για όλους 

τους απασχολούμενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισμένους 

στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός 

κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση του συγκατέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των 

διοικούντων την Ε.Π.Ε.  και Α.Ε.  θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και 

από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 

εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση).  

γ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

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

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για ένα ή περισσότερα από τα 

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

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

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

νομικού προσώπου απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των: 

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

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. 

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

ε) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή 

του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του και θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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4. Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας 

νομοθεσίας. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα 

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

σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών 

φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, 

ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα 

από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος. Η Υπηρεσία 

διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4: Υποβολή προσφορών – παραλαβή - αποσφράγιση 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 

προσφορά για όλες τις αναθέτουσες αρχές ή για μία από αυτές. 

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο 

των ζητούμενων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης ανά αναθέτουσα αρχή. 

Η επίδοση των προσφορών των διαγωνιζομένων: α) εφ' όσον πρόκειται περί 

φυσικών προσώπων πρέπει αν πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από αυτά και β) 

εφ' όσον πρόκειται περί εταιριών υπό του νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή αυτών. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων: 

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή κηρύξεως απαράδεκτου της προσφοράς 

θα πρέπει να υπάρχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης 

δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Εφόσον τα δικαιολογητικά 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. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους 

αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού 

τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες 

Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
Στον εσωτερικό φάκελο τοποθετείται η προσφορά του ενδιαφερόμενου, 

συμπληρωμένη σε έντυπο που θα του δοθεί από την Υπηρεσία. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως το ενιαίο 
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ποσοστό της επί τις εκατό (%) έκπτωσης. 

Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των καυσίμων, η μεταφορά και 

παράδοση αυτών στα σχολεία. 

Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση 

λιανική τιμή πώλησης του είδους κατά την ημέρα παραδόσεως όπως αυτή καθορίζεται 

από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Αττικής.  

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς θα δίνεται σε νόμισμα ελληνικού δημοσίου και 

αφορά την ενιαία επί τις εκατό έκπτωση στην μέση λιανική τιμή των ειδών, η οποία 

είναι απαλλαγμένη από ΦΠΑ (έτσι όπως κάθε φορά διαμορφώνεται από την 

Αγορανομία). 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού μέχρι την ώρα έναρξης 

αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, εφόσον προσκομίζονται από τους 

ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.  

Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δύναται να σταλούν και 

ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα του διαγωνισμού, στο Δήμο Λαυρεωτικής, (έδρα Δήμου: οδός Κουντουριώτη 1 

– Λαύριο Αττικής, Τ.Κ. 195 00). 

Προφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην 

Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

ΑΡΘΡΟ 5: Αποσφράγιση των 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: 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κύριος φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, στην κατοχή 

της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών & λοιπών 

στοιχείων της προσφοράς. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για όσες από αυτές κρίθηκαν 
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αποδεκτές, θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σε ημέρα και ώρα που εκείνη θα 

αποφασίσει. 

Προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 

στους ενδιαφερόμενους. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 6: Αξιολόγηση προσφορών 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

Η προσφερόμενη έκπτωση. 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς. 

ΑΡΘΡΟ 7: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα 

προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης 

την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006 ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με γνωμοδότησή της προς την 

Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά προτείνει: 

1- κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που 

προσφέρει ο προμηθευτής. 

2 – ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με 

υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός 

διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 
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3 – την κατανομή της προμήθειας μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες 

προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του 

προμηθευτή. 

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του 

διαγωνισμού. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

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. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, 

χωρίς το ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 8: 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 την κάθε αναθέτουσα αρχή και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση θα περιλάβει τους όρους της διακήρυξης σε 

συνδυασμό με την οικονομική προσφορά, την τεχνική περιγραφή, καθώς και κάθε 

απαραίτητο συμπληρωματικό όρο. 

Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του 

και από τους Πρόεδρους των αναθετουσών αρχών (Σχολικές Επιτροπές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ως νομίμους εκπροσώπους 

αυτών. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και προ αυτού, ο Προμηθευτής θα 

αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από άλλη όμοιά της, καλής 

εκτέλεσης της προμήθειας που θα αναφέρονται στην εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην 

ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης καθώς και των όρων της σύμβασης. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 9:Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες των σχολείων που βρίσκονται εντός των ορίων του 
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Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής, κατόπιν έγγραφης εντολής που υπογράφεται από 

τον Πρόεδρο κάθε Σχολικής Επιτροπής.  

Τα Νομικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί 

σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή. 

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

προμήθειας να εφοδιάσει τα σχολεία με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.  

ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των 

καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως 

προς την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. 

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ο προμηθευτής 

(προμηθευτές) θα εκδίδει τιμολόγια αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) 

ημερών από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής προσκομίσει το 

τιμολόγιο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον, 

υπόκειται σε κράτηση: 

Φόρο εισοδήματος, ποσοστό 1% (άρθρο 55 του Ν.2238/1994) 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τις Σχολικές Επιτροπές.. 

ΑΡΘΡΟ 11: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του 

Εθνικού Τυπογραφείου, στις οικονομικές εφημερίδες: 

……………………….. 

…………………………….. 

Και στις τοπικές εφημερίδες:…………………………… 

Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί για γνώση των ενδιαφερομένων στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέφθηκε από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ. 
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ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του αρ. πρωτ: 24286/29.10.2013 πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια 
διαφόρων ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών 
φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:193/2013    

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  

«εκδίκασης ενστάσεων κατά του αρ. πρωτ: 24286/29.10.2013 πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια διαφόρων 

ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων για 

την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής», 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 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

της ανωτέρω προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

- 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, 

- Την υπ’ αριθμ.170/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

έγκριση της μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

του διαγωνισμού, 

- Την υπ’ αριθμ.636/2013 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού 

Με βάση τα ανωτέρω στις 29.10.2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής 

διεξήχθη πρόχειρος διαγωνισμός, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης και συντάχθηκε το αριθμ. πρωτ:24286/29.10.2013 πρακτικό το οποίο 

σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29 Οκτωβρίου του έτους 2013, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.12/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, προκειμένου 
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να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.636/2013 (αρ. πρωτ:23456/17.10.2013) Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και 

αφορά την προμήθεια του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1.  Πνευματικός Παντελής, ΔΕ24  Ηλεκτρολόγων (ως αναπληρωματικό μέλος του 

τακτικού Πανάγου Ευάγγελου, ο οποίος απουσίαζε με κανονική άδεια) 
2.  Κόκκινου Φιλία, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Λιούμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 29 Οδηγών 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην ημερήσια 

εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΛ1-7ΓΤ. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών 

από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην 

Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι κατωτέρω 

ενδιαφερόμενοι προμηθευτές: 

1. Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε., με έδρα στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 10, με ΑΦΜ 

094349129, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εκπροσωπείται στον παρόντα διαγωνισμό 

από τον κο Αλεξίου Στυλιανό (ΑΔΤ ΑΙ 100303). 

2. IM CONSTRUCTIONS ΕΠΕ, με έδρα Αναξαγόρα 16 & Αθανασίου Διάκου, Νέα 

Ερυθραία, με ΑΦΜ 800386140, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που εκπροσωπείται στον παρόντα 

διαγωνισμό από την κα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα (ΑΔΤ ΑΕ 618308). 

3. Β. Καυκάς Α.Ε., με έδρα 10 km Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, με ΑΦΜ 

094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εκπροσωπείται στον παρόντα διαγωνισμό 

από την κα Σιαχάμη Μαρία (ΑΔΤ Χ 098230). 

4.  ECOLIGHT ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα Στρ. Τόμπρα 5, Αγία 

Παρασκευή, με ΑΦΜ 998414961, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, που εκπροσωπείται 

στον παρόντα διαγωνισμό από τον κο Μαλφρέδο (ΑΔΤ Π 664700). 

5. Νικολέτα Παναγοπούλου, με έδρα Μυστρά 57, Άνω Γλυφάδα, με ΑΦΜ 

045968876, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, που εκπροσωπείται στον παρόντα διαγωνισμό από 

τον κο Ρώμα Ευάγγελο (ΑΔΤ Π 056788). 

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών 

(ώρα 11:00), η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος 

ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 
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Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο άρθρο 12 του 

ΕΚΠΟΤΑ και προχώρησε στην αποσφράγιση τους. 

Βάση της υπ’ αριθμ.636/2013 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία 

προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός, συντάχθηκε ο πίνακας Ι των 

δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: 

1. Η εταιρεία Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε. υπέβαλε πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας μόνο από το ΙΚΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 9 

της διακήρυξης: οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Επειδή από τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει εάν το απασχολούμενο στην εταιρεία 

προσωπικό απασχολείται μόνο στο ΙΚΑ ή και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, αφού 

δεν κατατέθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση από τη διαγωνιζόμενη εταιρεία, η 

προσφορά της κρίνεται ελλιπής και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η εταιρεία IM CONSTRUCTIONS ΕΠΕ κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων 

δικαιολογητικών και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

3. Η εταιρεία Β. Καυκάς Α.Ε κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών 

και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

4. Η εταιρεία ECOLIGHT ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε το σύνολο των 

ζητούμενων δικαιολογητικών και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

5. Η κα Νικολέτα Παναγοπούλου υπέβαλλε πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας μόνο από τον ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ και το 

άρθρο 9 της διακήρυξης: οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Επειδή από τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει εάν η διαγωνιζόμενη απασχολεί 

προσωπικό το οποίο να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ ή και σε άλλους ασφαλιστικούς 

φορείς, αφού δεν κατέθεσε σχετική υπεύθυνη δήλωση, η προσφορά της κρίνεται 

ελλιπής και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, 
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3. την υπ’ αριθμ. 40/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

4. την αριθμ.636/17.10.2013 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

6. τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους διαγωνιζόμενους 

γνωμοδοτεί 
Α. Αποκλείει τους (α) Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε και (β) Νικολέτα Παναγοπούλου από το 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού επειδή δεν κατέθεσαν το σύνολο των ζητούμενων 

δικαιολογητικών. 

Β. Οι: (α) IM CONSTRUCTIONS ΕΠΕ, (β) Β. Καυκάς Α.Ε, (γ) ECOLIGHT 

ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατέθεσαν το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, 

οι προσφορές τους θεωρούνται πλήρεις και συνεπώς μπορούν να προχωρήσουν στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού». 

Τα ανωτέρω πρακτικό στάλθηκε με fax σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

προς ενημέρωσή τους. 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου, 

εμπροθέσμως, οι ενστάσεις των εταιρειών: (α) Δ. Τυροβολάς Α.Ε. με αριθμό πρωτ: 

24388/31.10.2013 και (β) Νικολέτα Κ. Παπανικολάου με αριθμό 

πρωτ:24393/31.10.2013, τις οποίες σας θέτω υπόψη. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με το από 04.11.2013 

έγγραφό της εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 4 Νοεμβρίου του έτους 2013, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.12/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, προκειμένου 

να αποφασίσει επί των εμπρόθεσμων ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του αριθμ. 

πρωτ:24286/29.10.2013 πρακτικού μας που αφορά το στάδιο του ελέγχου των 

δικαιολογητικών. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Πνευματικός Παντελής, ΔΕ24  Ηλεκτρολόγων  

2. Κόκκινου Φιλία, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Λιούμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 29 Οδηγών 

Η Επιτροπή κατά την εξέταση των ενστάσεων διαπιστώνει τα ακόλουθα: 

Α. ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε. (αρ. πρωτ: 24388/31.10.2013) 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 (προσόντα & δικαιολογητικά συμμετοχής) της 

αριθμ.11389/1993 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και το άρθρο 9 της 
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αριθμ. 636/2013 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους «..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..». 

Η εταιρεία κατέθεσε πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ από 

την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της. 

Στην ίδια ασφαλιστική ενημερότητα αναφέρεται ως παρατήρηση «εάν το προσωπικό 

του ασφαλίζεται και σε άλλα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών, αυτό δηλώνεται 

από τον ίδιο στην Υπηρεσία που κατατίθεται η παρούσα βεβαίωση». 

Επομένως, η διαγωνιζόμενη εταιρεία θα έπρεπε να προσκομίσει βεβαίωση 

(υπεύθυνη δήλωση) από την οποία να προκύπτει εάν το απασχολούμενο σε αυτή 

προσωπικό είναι ασφαλισμένο μόνο στο ΙΚΑ ή και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς. 

Η εταιρεία μαζί με την ένστασή της επισυνάπτει την αριθμ.3155/2003 απόφαση 

του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία δεν αιτιολογείται νομίμως ο 

αποκλεισμός εταιρείας από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού λόγω μη 

κατάθεσης ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών του ΔΣ. 

Σύμφωνα όμως με το ΠΔ 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α) αφού η εταιρεία ασκεί εμπορική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα όφειλε να καταθέσει ασφαλιστική ενημερότητα του 

ΟΑΕΕ για τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 

τουλάχιστον 3%. 

Στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», μεταξύ των 

δικαιολογητικών συμμετοχής αναφέρει: «… Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια 

κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους..». 

Ωστόσο, στην αριθμ.636/2013 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ, δεν αναφέρεται η φράση «κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης».  

Β. ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ κας ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ. Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (αρ. 

πρωτ:24393/31.10.2013) 

Η κα Παναγοπούλου κατέθεσε ως δικαιολογητικό συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΑΕΕ. Είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική 
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δραστηριότητα και σύμφωνα με το ΠΔ 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α) υπάγεται στην 

υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

Η ανωτέρω δεν κατέθεσε κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ ώστε να διαπιστωθεί αν απασχολεί ή όχι 

προσωπικό. 

Ωστόσο, μαζί με την ένσταση της επισύναψε πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας του ΙΚΑ και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνει ότι 

δεν απασχολεί προσωπικό». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την αποδοχή ή μη των ενστάσεων που 

κατατέθηκαν. 

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

- Την υπ’ αριθμ.40/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

- την υπ’ αριθμ.625/2013 απόφαση Δημάρχου, 

- Την υπ’ αριθμ.52/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

- Την υπ’ αριθμ.170/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

- Την υπ’ αριθμ.636/2013 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού, 

- Το αριθμ. πρωτ: 24286/29.10.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

- Τις αριθμ.  πρωτ: 24388/31.10.2013 και 24393/31.10.2013 κατατεθείσες 

ενστάσεις 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Επειδή στην αριθμ.636/2013 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ, αναφέρει «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», χωρίς να αναφέρεται η φράση «κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης» κάνει δεκτή την ένσταση της εταιρείας Δ. Τυροβολάς ΑΕ.  

Β. Για τους ίδιους λόγους κάνει δεκτή την ένσταση της κας Νικολέτας Κ. 

Παναγοπούλου, η οποία δεν απασχολεί προσωπικό στο ΙΚΑ και ορθώς κατέθεσε 

ασφαλιστική ενημερότητα του ΟΑΕΕ, ως όφειλε σύμφωνα με το ΠΔ 258/2005. 

ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής (άρθρου 4 του 
Ν.3886/2010) που ασκήθηκε από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών  «ΡΟΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. 
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ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ – INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ» ενώπιον του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 
Αναθέτουσας Αρχής στο διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ 
κατοικίας ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ Δήμου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:194/2013 

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 «λήψης απόφασης επί της προδικαστικής 

προσφυγής (άρθρου 4 του Ν.3886/2010) που ασκήθηκε από τα συμπράττοντα 

γραφεία μελετών  «ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ – INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ» ενώπιον του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ως Αναθέτουσας Αρχής στο διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης 

με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ 

κατοικίας ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ Δήμου Κερατέας». 

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

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

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

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

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

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

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι θα πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με την προδικαστική προσφυγή που 

κατατέθηκε από την εταιρεία ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ κατά την υπ’ αριθμ.55/2013 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

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 ανωτέρω 

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: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 51 από 74 

Με την υπ’ αριθμ. 86/2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην 

Δήμου Κερατέας, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 147/2008 Απόφαση 

αυτής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 86/2008), εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της 

σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

«ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ Ή ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3316/2005. 

Με την υπ’ αριθμ. 168/2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην 

Δήμου Κερατέας, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της 

εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της 

διακήρυξης, συνέταξε το από 30/01/2009 Πρακτικό Ι, σύμφωνα με το οποίο έγιναν 

δεκτοί και οι επτά (7) συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των 

Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζομένων και στην διαδικασία αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης αυτών, συντάσσοντας σχετικά το από 03/12/2009 Πρακτικό ΙΙ. 

Του Πρακτικού ΙΙ έλαβαν γνώση για πρώτη φορά οι διαγωνιζόμενοι στις 

08/12/2009. 

Κατά του Πρακτικού ΙΙ κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δύο ενστάσεις, η με Α.Π. 

12363/18-12-2009 ένσταση της σύμπραξης «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, INTEGER ΑΤΕΜ, ΓΑΙΑ 

ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ» και η ΑΠ 12344/18-12-2009 ένσταση της 

σύμπραξης «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ, 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το 3ο Πρακτικό (Εισήγηση επί των 

ενστάσεων) και το απέστειλε με το ΑΠ 08/ΔΤΑ/22547/09 έγγραφο στον πρώην Δήμο 

Κερατέας για της έκδοση της σχετικής απόφασης επ’ αυτού από την Προϊσταμένη 

Αρχή. 

Με την υπ’ αριθμ. 59/2010 απόφαση η Δημαρχιακή Επιτροπή παρέπεμψε να 

αποφασίσει επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Με την υπ’ αριθμ. 124/2010 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην 

Δήμου Κερατέας ανέπεμψε το Πρακτικό ΙΙ στην επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου 

να διορθώσει την εκ λάθους μεταφορά της βαθμολογίας από το χειρόγραφο στο 

πρακτικό ΙΙ και να επαναλάβει την διαδικασία ανακοίνωσης του Πρακτικού ΙΙ στους 

διαγωνιζομένους. Επί πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: «τα τμήματα των 
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ενστάσεων που αφορούν την βαθμολογία των τεχνικών προσφορών να εξεταστούν 

μετά τη λήψη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων που θα ισχύει με την επανάληψη 

της διαδικασίας ανακοίνωσης του Πρακτικού ΙΙ» 

Κατά της παραπάνω απόφασης ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή στις 

12/07/2010 από την σύμπραξη «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ κλπ». 

Με την υπ’ αριθμ. 75/21-07-2010 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή 

απέρριψε την προσφυγή. 

Η σύμπραξη «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ κλπ» κατέθεσε αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων στο Σ.τ.Ε. στις 28/07/2010, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 1350/2010  απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού (σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 

124/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) διόρθωσε το Πρακτικό ΙΙ και ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε στους διαγωνιζόμενους, με το με ΑΠ 5341/04-

04-2011 έγγραφο, την τοιχοκόλληση του Πρακτικού ΙΙ που αναφέρεται ως 4ο 

Πρακτικό για την διάκριση και μόνο από το Πρακτικό ΙΙ. 

Κατά του νέου Πρακτικού ασκήθηκαν εμπρόθεσμα: 

 Η με ΑΠ 6707/13-04-2011 Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτική Ενότητα Κερατέας) 

ένσταση της σύμπραξης μελετητικών γραφείων «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ. Κλπ» 

 Η με ΑΠ Δήμου Παλλήνης 11307/14-04-2011 ένσταση της σύμπραξης 

μελετητικών γραφείων «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ κλπ». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 17/05/2012 Πρακτικό 5, με το οποίο 

εισηγείται επί των ανωτέρω ενστάσεων κατά του νέου Πρακτικού ΙΙ και το οποίο 

διαβίβασε στον Δήμο Λαυρεωτικής με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11278/18-05-2012 Δήμου 

Λαυρεωτικής – Δημοτική Ενότητα Κερατέας έγγραφό της.  

Με την υπ’ αριθμ. 134/2012 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επί του 

Πρακτικού 5, τα εξής: 

Α. Αποδέχτηκε την γνωμοδότηση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Β. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, βάση της απόφασης, να διορθώσει την βαθμολογία των 

διαγωνιζομένων και να τη θέσει υπ’ όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να 

αποφασίσει σχετικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την υπ’ αριθμ. 134/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην εκ 

νέου βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμπραττόντων γραφείων 

μελετών «ΡΟΙΚΟΣ ΑΕ - ΓΑΙΑ Α.Ε. κ.λ.π» και « ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
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ΜΕΛΕΤΩΝ κ.λ.π.» για κάθε κριτήριο – υποκριτήριο αξιολόγησης, συντάσσοντας το 

Πρακτικό 6 (νέο Πρακτικό ΙΙ). Στο Πρακτικό υπάρχουν δύο πίνακες βαθμολογίας, 

ένας από τον Πρόεδρο (μειοψηφία) και ένας από τα υπόλοιπα δυο μέλη της 

Επιτροπής (πλειοψηφία). Επί πλέον στη σελίδα 7 το Πρακτικό 6 αναφέρει: 

«Το παρόν Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, υπεγράφη και τοιχοκολληθεί – 

με μέριμνα του Προέδρου – στο Χώρο Ανακοινώσεων της Δ.Ε. Κερατέας. 

Σχετική γραπτή ανακοίνωση για την έκδοση και τοιχοκόλληση του παρόντος 

Πρακτικού θα αποσταλεί – αυθημερόν και με μέριμνα του Προέδρου – σε όλους τους 

διαγωνιζόμενους (με fax), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4.4. και 4.7 της οικείας 

προκήρυξης. Στην ανακοίνωση θα καθορίζεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων κατά του παρόντος Πρακτικού ΙΙ (δέκα (10) ημερολογιακές 

ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης 

τοιχοκόλλησης του Πρακτικού). Επίσης θα αναγράφεται ότι οι ενστάσεις απευθύνονται 

στον Πρόεδρο της Επιτροπής και ασκούνται με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

Λαυρεωτικής [Δ.Ε. Κερατέας].» 

Στις 9/11/2012 εστάλη στους διαγωνιζόμενους, με fax, η με αριθ. πρωτ. 24877/05-11-

2012 ανακοίνωση τοιχοκόλλησης του 6ου Πρακτικού. 

Κατά του Πρακτικού 6 (διορθωμένο Πρακτικό ΙΙ) ασκήθηκε η με αρ. πρωτ. 25649/19-

11-2012 ένσταση από τη σύμπραξη «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. – ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. κ.λ.π». 

επί πλέον κατατέθηκε από τη σύμπραξη «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α.Ε. κ.λ.π.» το με αρ. πρωτ. 25331/14-11-2012 έγγραφο. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη, την παραπάνω ένσταση και το 

έγγραφο συνέταξε το Πρακτικό 7, με τίτλο «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ 6ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ». 

 

Στο Πρακτικό 7 η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί ως εξής: 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί: 

Διορθώνει το 6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ με διαγραφή των αναφερομένων στην σελίδα 7 περί 

ενστάσεων τοιχοκόλλησης κλπ. 

Με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής το 6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ και η παρούσα 

εισήγηση θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η με αρ. πρωτ. 25649/19-11-2012 ένσταση της σύμπραξης «ΡΟΪΚΟΣ κλπ» 

θεωρείται ως μη υφιστάμενη επειδή: 

● Με βάση την παράγραφο 4.4 της προκήρυξης εντάσεις κατατίθενται κατά του 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ μια φορά και αποφαίνεται η Προϊσταμένη Αρχή. 
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● Μετά τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ η επιτροπή, για θέματα που αφορούν το 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ, γνωμοδοτεί και αποφαίνεται η Προϊσταμένη Αρχή (ΣΤΕ 

419/2010ΕΑ) 

Το παρόν 7ο Πρακτικό υπογράφεται και υποβάλλεται στον Δήμο Λαυρεωτικής 

για την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων από την Προϊσταμένη Αρχή 

σύμφωνα με το άρθρο 4§8 της διακήρυξης. 

Αναπόσπαστο τμήμα του Πρακτικού 7 αποτελούν το 6ο Πρακτικό και το 

διορθωμένο 6ο Πρακτικό και η υποβληθείσα ένσταση από την σύμπραξη 

«ΡΟΪΚΟΣ  ΑΕ ΓΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ κλπ» και το έγγραφο της σύμπραξης «ΕΜΜ. 

Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ κλπ». 
Το Πρακτικό 7 και το 6ο διορθωμένο Πρακτικό 6 διαβάσθηκαν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο με το υπ΄ αριθμ. 3752/01-03-2013 έγγραφο για λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 55/2013 απόφαση έκανε δεκτή την εισήγηση 

(Πρακτικό 7) της Ε.Δ. και ενέκρινε το 6ο διορθωμένο Πρακτικό (τελικό Πρακτικό ΙΙ). 

Με το αριθ. Πρωτ. 11274/06-06-2013 έγγραφο διαβιβάστηκε στους 

διαγωνιζόμενους η με αριθμό 55/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 7ο και 

το 6ο Πρακτικό. 

Κατά της με αριθμό 55/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής η σύμπραξη «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ κλπ». κατέθεσε 

εμπρόθεσμα την με αρ. πρωτ.. 12323/27-06-2013 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ. 
 
ΓΕΝΙΚΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Με βάση το άρθρο 103 του Ν.3463/2006 και την εγκύκλιο 31/2008 (αρ. πρωτ. 

46095/22.07.2008) του Υπουργείο Εσωτερικών το αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή 

και κατακύρωση διαγωνισμού μελέτης ήταν η Δημαρχιακή Επιτροπή. Με το άρθρο 72 

του ν3852/2010 το αρμόδιο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

Με την 59/2010 απόφαση η Δημαρχιακή Επιτροπή παρέπεμψε, λόγω 

σπουδαιότητας, την εξέταση των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 124/2010, 134/2012 και 55/2013 

αποφάσισε επί των αρχικών και συμπληρωματικών ενστάσεων κατά του Πρακτικού 

ΙΙ. Η αρμοδιότητα για τα υπόλοιπα θέματα του διαγωνισμού δεν έχει εκχωρηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και παραμένει στη Οικονομική Επιτροπή. 
 
I. Ως προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1 της προσφυγής με τίτλο 
«ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ» 
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         Ισχύουσα νομοθεσία – διαδικασία. 
   Παράγραφο 4.4 της προκήρυξης: 

• Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το πρακτικό ελέγχου και βαθμολόγησης 

των τεχνικών προσφορών (Πρακτικό ΙΙ). 
• Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ με: 
α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το 

διαγωνισμό και   
β- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόμενους που 

δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η μέρα 

λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του 

οποίου υποβάλλονται και απευθύνονται. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται 

αυθημερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας στους διαγωνιζόμενους, χωρίς αίτηση ή 

έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλμένων τους.  

• Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νομότυπο της τεχνικής 

προσφοράς Διαγωνιζομένου, η Προϊσταμένη Αρχή διαμορφώνει ανάλογα το 

Πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθμολογίας, η Π.Α. 

αναπέμπει το Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή, με συγκεκριμένες παρατηρήσεις για 

τις πλημμέλειες της βαθμολόγησης. Η Επιτροπή αναβαθμολογεί τις τεχνικές 

προσφορές, συντάσσοντας νέο (διορθωτικό – συμπληρωματικό) Πρακτικό, 

αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις.  

Παράγραφο 4.8 της προκήρυξης: 

• Δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού  έχουν  μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο 

στάδιο του διαγωνισμού ή οι αποκλεισθέντες απ’ αυτό.  

• Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνώμη 

της Επιτροπής. 

Παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν3316/2005 που παραπέμπει στην παράγραφο 

12 του ιδίου νόμου. 

Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας 

αναθέσεων του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφασή της: 

β) Να ακυρώσει εν μέρει και να επαναλάβει τη διαδικασία ή να αναμορφώσει το 

αποτέλεσμά της, αν διαπιστώσει ότι σε κάποιο στάδιο εμφιλοχώρησαν σφάλματα και 

παραλείψεις, που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι: 
1. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) είναι: 
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 να συντάσσει το Πρακτικό ΙΙ. 

 να γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που θα κατατεθούν. 

 να αναβαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο (διορθωτικό – 

συμπληρωματικό) Πρακτικό ΙΙ, με βάση τις παρατηρήσεις της Α.Α. 

2. Η αρμοδιότητα του Προέδρου της Ε.Δ. είναι να τοιχοκολλήσει το Πρακτικό ΙΙ στο 

χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και να αποστείλει γραπτή ανακοίνωση σε 

όλους του διαγωνιζόμενους. 

3. Η Αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής (Π.Α.) είναι: 

 να αποφασίζει επί των ενστάσεων μετά τη γνωμοδότηση της Ε.Δ. και εφόσον 

γίνει δεκτή ένσταση για το νομότυπο της τεχνικής προσφοράς 

Διαγωνιζομένου, να διαμορφώνει ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ. 

 να αποφασίζει επί των ενστάσεων μετά τη γνωμοδότηση της Ε.Δ. και εφόσον 

γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθμολογίας, να αναπέμψει το Πρακτικό ΙΙ στην 

Ε.Δ., με συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τις πλημμέλειες της βαθμολόγησης.  

 να ακυρώσει εν μέρει και να επαναλάβει τη διαδικασία ή να αναμορφώσει το 

αποτέλεσμά της, αν διαπιστώσει ότι σε κάποιο στάδιο εμφιλοχώρησαν 

σφάλματα και παραλείψεις, που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

4. Επί πλέον με βάση την παραπάνω νομοθεσία προκύπτει ότι: 

 αλλαγές στο αρχικό Πρακτικό ΙΙ που συνέταξε η Ε.Δ. γίνεται μόνο μετά από 

απόφαση της Α.Α. 

 η Ε.Δ. δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το αρχικό Πρακτικό ΙΙ χωρίς 

εντολή της Α.Α. 

 ενστάσεις κατατίθενται μόνο κατά του Πρακτικού ΙΙ που συνέταξε η Επιτροπή 

Διαγωνισμού και ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.4 της προκήρυξης. 

 κατά του νέου (διορθωτικό – συμπληρωματικό) Πρακτικού ΙΙ που συντάσσεται 

από την Α.Α. ή από την Ε.Δ. με εντολή της Α.Α. δεν κατατίθενται ενστάσεις. 

Κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής δεν ασκούνται ενστάσεις αλλά 

η προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του ν3886/2010. 

 κατ’ εξαίρεση με εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του ν3316/2005 

μπορεί, με απόφαση της Α.Α., να κατατεθούν ενστάσεις κατά του νέου 

(διορθωτικό – συμπληρωματικό) Πρακτικού ΙΙ. 

Το γεγονός ότι κατατέθηκαν και εξετάστηκαν δύο (2) φορές, μία στις 3-12-2009 

και μία στις 13 – 14/4/2011 αντίστοιχα, ενστάσεις κατά του Πρακτικού ΙΙ χάριν της μη 

παραβίασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που 
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ανασυντάσσεται το Πρακτικό ΙΙ μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

γεννιέται εκ νέου δικαίωμα υποβολής νέων ενστάσεων. Όπως γνωρίζει η 

προσφεύγουσα το από 3-12-2009 Πρακτικό ΙΙ δεν γνωστοποιήθηκε με τη διαδικασία 

που προβλέπεται από την παράγραφο 4.4. της προκήρυξης. Προκειμένου ν’ 
αποφευχθούν προβλήματα νομιμότητας της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή 

κάνοντας χρήση της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του ν3316/2005 με την 124/17-

06-2010 απόφαση του Δ.Σ. έδωσε εντολή στην Επιτροπή Διαγωνισμού να 
επαναλάβει τη διαδικασία της γνωστοποίησης του Πρακτικού ΙΙ με δικαίωμα 
ένστασης από όλους τους διαγωνιζόμενους. Επί πλέον έδωσε εντολή στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού μαζί με τις νέες ενστάσεις που θα κατατεθούν να εξετάσει και 

τις ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά του από 3-12-2009 Πρακτικό ΙΙ. Η 

προσφεύγουσα είχε αμφισβητήσει την παραπάνω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

και κατέθεσε προσφυγή και Ασφαλιστικά στο ΣΤΕ. Το ΣΤΕ με την 1350/2010 
απόφαση έκρινε νόμιμη την παραπάνω διαδικασία. Δηλαδή, το από 3-12-2009 

Πρακτικό ΙΙ και το Πρακτικό 4  επί της ουσίας είναι το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και η διαφορά είναι η επανάληψη της γνωστοποίησής του. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο τίτλος του 4ου Πρακτικού είναι «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1350/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ» 

Το 6ο Πρακτικό είναι το Πρακτικό ΙΙ και συντάχθηκε από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής (απόφαση 134/2012 του Δ.Σ. του 

Δήμου Λαυρεωτικής). Η εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού με την 

παράγραφο Β της απόφασης του Δ.Σ. ήταν: «Η Επιτροπή Διαγωνισμού, βάσει της 

παρούσας απόφασης, να διορθώσει την βαθμολογία των διαγωνιζομένων και να 

θέσει υπ’ όψιν του Δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να αποφασίσει σχετικά». 

Δηλαδή δεν δόθηκε εντολή στην Επιτροπή περί τοιχοκόλλησης, δικαιώματος 
ένστασης κ.λ.π. 

Η ίδια η Επιτροπή Διαγωνισμού στο Πρακτικό 7 αναγνωρίζει ότι δεν είχε 

δικαίωμα να συμπεριλάβει στο Πρακτικό 6 θέματα τοιχοκόλλησης, ενστάσεων κλπ  

και αναφέρει ότι η συγκεκριμένη αναφορά στο Πρακτικό 6 έγινε εκ παραδρομής. 

Γνωμοδοτεί ότι πρέπει να διαγραφεί η συγκεκριμένη Αναφορά από το Πρακτικό 6. 

Παράλληλα έκανε ανασύνταξη του Πρακτικού 6 με διαγραφή της συγκεκριμένης 

αναφοράς και αναγραφή στην ίδια θέση των παρακάτω: 

«Με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής το παρόν διορθωμένο 6ο 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ και η παρούσα εισήγηση θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 
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Με βάση το άρθρο 4 του ν3886/2010 οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα 

κατάθεσης προδικαστικής προσφυγής σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου 

λάβουν πλήρη γνώση της πράξης της Προϊστάμενης Αρχής. 

Θα πρέπει η νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 134/2012 απόφαση 

και τα πρακτικά 5ο  και 6ο να κοινοποιηθούν σε όλους στους διαγωνιζόμενους 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.6 της προκήρυξης.» 

  Η Αναθέτουσα Αρχή δέχτηκε την άποψη της Επιτροπής Διαγωνισμού (το εκ 

παραδρομής) και ενέκρινε το νέο διορθωμένο Πρακτικό 6. Ακόμα και αν δεν 

γνωμοδοτούσε η Επιτροπή Διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή είχε το δικαίωμα με 

βάση την παραγράφου 10 του άρθρου 7 του ν3316/2005 να διαγράψει από το 

Πρακτικό 6 την αναφορά περί τοιχοκόλλησης, ενστάσεις κλπ. Δηλαδή η Επιτροπή 

Διαγωνισμού με την εισήγηση και η Αναθέτουσα Αρχή με την προσβαλλόμενη 

απόφαση ακύρωσαν το τμήμα του Πρακτικού 6 περί τοιχοκόλλησης, ένστασης 

κλπ και ως εκ τούτου η ένσταση που κατατέθηκε από την προσφεύγουσα είναι ως 
μη υφιστάμενη, δηλαδή μη εξεταστέα ως απαράδεκτη για διαδικαστικούς 
λόγους. 

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4.4. της προκήρυξης μετά την 

κατάθεση των ενστάσεων από τους διαγωνιζόμενους αλλαγή στο Πρακτικό ΙΙ γίνεται 

με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και όχι με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Η μόνη επί του θέματος αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να 

εισηγείται επί των ενστάσεων. Ο ρόλος της γνωμοδοτικός και όχι αποφασιστικός. 
Συμπέρασμα: 
Είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι κάθε φορά που 

ανασυντάσσεται το Πρακτικό ΙΙ με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής γεννιέται εκ νέου 

δικαίωμα ένστασης από τους διαγωνιζόμενους. Το δικαίωμα που έχουν οι 

διαγωνιζόμενοι είναι να καταθέσουν προδικαστική προσφυγή κατά της Απόφασης 

της Αναθέτουσας Αρχής που έδωσε εντολή ανασύνταξης του Πρακτικού ΙΙ και όχι 

ένσταση κατά του ανασυνταγμένου Πρακτικού ΙΙ. Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής δεν προσβάλλονται με ένσταση. 

Είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι, επειδή της 

κοινοποιήθηκε το 6ο Πρακτικό που ανέφερε εκ παραδρομής ότι οι διαγωνιζόμενοι 

έχουν δικαίωμα ένστασης, το Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεούται να εξετάσει την 

ένστασή της, διότι, όπως προαναφέραμε, με την υπ’ αριθ. 134/2012 απόφαση του 

Δ.Σ. Δήμου Λαυρεωτικής «δεν δόθηκε εντολή από την Αναθέτουσα Αρχή στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού για κοινοποίηση, ενστάσεις κ.λ.π.» 
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Είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι το Δ.Σ. με την 

προσβαλλόμενη απόφαση δήθεν αλλοίωσε κατά περιεχόμενο ήδη τελειωθείσα πράξη 

συλλογικού οργάνου με διαγραφή των αναφερομένων στη σελίδα 7 περί ενστάσεων 

τοιχοκόλλησης κ.λ.π. σε πλήρη κατάφορη παραβίαση των άρθρων 14 και 15 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Αυτό που ισχύει είναι ότι το συλλογικό όργανο 

(Επιτροπή Διαγωνισμού) παρέβη (εκ παραδρομής) την εντολή που του δόθηκε με 

την 134/2012 απόφαση του Δ.Σ. και ως εκ τούτου η πράξη του συλλογικού οργάνου 

(Πρακτικό 6) δεν ήταν σύννομη. Εξάλλου το γεγονός αυτό το αναγνώρισε και το ίδιο 

το συλλογικό όργανο με τα αναφερόμενά του στο Πρακτικό 7 (εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο). Είναι γνωστό ότι μη σύννομη πράξη (στην παρούσα 

περίπτωση μη προβλεπόμενη διαδικαστικά ένσταση διαγωνιζόμενου κατά του 

Πρακτικού ΙΙ) δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, θεωρούμενη εξαρχής ως μη 

υφισταμένη. 

Είναι απαράδεκτος ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

θεώρησε την ένσταση ως «μη υφισταμένη» κατά παράνομη έως δόλια λογική, 

επειδή δήθεν  δεν ήθελε να την εξετάσει. Η Αναθέτουσα Αρχή ούτε παρανόμησε ούτε 

δολίως ενήργησε. Απλά είχε υποχρέωση αφενός να αποκαταστήσει την νομιμότητα 

και αφετέρου να μην εξετάσει την εν λόγω ένσταση. Θα παρανομούσε η Αναθέτουσα 

Αρχή μόνο στην περίπτωση που εξέταζε την ένσταση, γιατί αυτή κατατέθηκε κατά 

παράβαση των εντολών που δόθηκαν με την 134/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

Ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι μια ένσταση, αναφορά, αίτηση που 

υποβάλλεται τυπικά μπορεί να χαρακτηριστεί ως απαράδεκτη αβάσιμη, αναληθής, 

ψευδής κλπ.  αλλά όχι «ως μη υφισταμένη» είναι άνευ ουσίας.  Και τούτο διότι δεν 

υπήρχε νομική υποχρέωση του οργάνου να εξετάσει την συγκεκριμένη ένσταση. 

Εξάλλου, όπως προαναφέραμε, ο χαρακτηρισμός της ως «μη υφισταμένης» έχει 

σχέση με τη μη παραγωγή νομικών αποτελεσμάτων λόγω του απαραδέκτου της, ως 

ασκηθείσα ελλείψει διαδικαστικής νομιμότητας.  

Ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Δ.Σ. 

δήθεν δολίως επανεκτύπωσαν το πρακτικό 6 αφαιρώντας την παράγραφο «περί 

ενστάσεων κλπ» και ότι στη θέση της αναφέρουν τα «περί δικαιώματος 

προδικαστικής προσφυγής κλπ » και ότι δήθεν περιέφεραν το Πρακτικό προς 

υπογραφή το Μάρτιο του 2013 από τα «λοιπά μέλη» είναι τουλάχιστον 
κακόπιστος. Στα περί δήθεν δόλιας αφαίρεσης παραγράφου απαντήσαμε ανωτέρω. 

Όσον αφορά δε στον ισχυρισμό περί υπογραφής δια περιφοράς του Πρακτικού από 
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μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει Πρακτικό της 

γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού (και ούτε θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο) 

που να υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. Ως γνωστόν, το νέο Πρακτικό 6 

αναδιαμορφώθηκε από την Επιτροπή του Διαγωνισμού με βάση την εισήγηση 

του προηγούμενου Πρακτικού 7 της ίδιας Επιτροπής και στη συνέχεια κατατέθηκε 

για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο τέλος του νέου (αναμορφωμένου) 
Πρακτικού 6 υπάρχουν οι υπογραφές όλων των μελών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και καμία υπογραφή μέλους Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

II. Ως προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.2 της προσφυγής με 
τίτλο «ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Στην προσφυγή της ως άνω σύμπραξης επαναλαμβάνονται ορθώς μεν οι ίδιοι 

λόγοι που αναφέρονται και στις με αρ. πρωτ. 12362/18-12-2009 και 11307/14-4-2011 

ενστάσεις, αλλά χωρίς νέα νομική και ουσιαστική επιχειρηματολογία που να 

αντικρούει την απορριπτική αιτιολογία της ΑΑ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει ήδη 

γνωμοδοτήσει επί των λόγων της ένστασης στο 5ο Πρακτικό και η Αναθέτουσα Αρχή 

με την 134/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκρίνει (κάνοντας 

αποδεκτή την εισήγηση της Επιτροπής). Με την προσφυγή της η ενδιαφερόμενη 

σύμπραξη δεν αντικρούει τους ισχυρισμούς (αιτιολογία) της Αναθέτουσας Αρχής επί 

της ένστασης αλλά επαναλαμβάνει αυτούσια την ένσταση. Η προσφυγή δεν αποτελεί 

πιστό αντίγραφο της ένστασης, αλλά υποβολή των ίδιων λόγων σε νέα κρίση της 

Α.Α. με νέους ισχυρισμούς – επιχειρήματα προς αντίκρουση της απόρριψης της 

ένστασης. Με βάση τα παραπάνω η εξέτασή της προσφυγής κρίθηκε περιττή 

ελλείψει νέων ισχυρισμών εκ μέρους της προσφεύγουσας.  

III. Ως προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.3 της προσφυγής με 
τίτλο «ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑ 
ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ» 

 Κατ’ αρχήν ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρουμε και στην προηγούμενη 

παράγραφο υπ’ αριθ.II . 
Μοναδικός νέος ισχυρισμός: 
Η  προσφεύγουσα για να τεκμηριώσει ότι η ταυτόχρονη σύνταξη της 

Πολεοδομικής Μελέτης με την Πράξη Εφαρμογής συνιστά εναλλακτική προσφορά 

επικαλείται την Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/23.2.2000. Αναφέρει ότι με βάση την 

απόφαση αυτή η πολεοδομική μελέτη συντάσσεται με αναλυτική μεθοδολογία σε 
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ψηφιακά υπόβαθρα και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη ερμηνείας της πολεοδομικής 

μελέτης που θα εγκριθεί.  

 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διατείνεται η προσφεύγουσα,  

συνεργασία με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ προβλέπεται μόνον για την καταχώρηση 

των κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο και όχι για τη διαδικασία 

κτηματογράφησης στα πλαίσια της πολεοδόμησης, επικαλούμενη το άρθρο 2, παρ 9 

του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α162). Η συγκεκριμένη εργασία δεν περιλαμβάνεται στο 

συμβατικό φυσικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης και η προσφεύγουσα καταλήγει 

αυθαίρετα στο συμπέρασμα ότι η αναφορά από τη σύμπραξη «ΛΙΑΝΑΚΗΣ κ.λ.π» 

περί συνεργασίας με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είναι άνευ ουσίας, δεν προβλέπεται 

στο φάκελο του έργου και στην ισχύουσα νομοθεσία, και δεν δύναται να συνιστά 
στοιχείο αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού. Συνεχίζοντας το συλλογισμό 

της η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι, εάν ήθελε υποτεθεί ότι η Ε.Δ. αξιολόγησε 

θετικά το γεγονός ότι η σύμπραξη «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ κ.λ.π» με την ανωτέρω 

αναφορά της υπονοεί ότι θα εκτελέσει εργασίες για την καταχώρηση της κυρωμένης 

πράξης εφαρμογής, τότε αυτομάτως τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, 
καθόσον οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο δημοπρατηθέν φυσικό 
αντικείμενο της μελέτης και στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, 

οπότε ισχύουν αναλογικώς τα αναφερόμενα στον 1ο λόγο της προσφυγής της. 

Ο ανωτέρω ισχυρισμός της  προσφεύγουσας είναι άνευ ουσίας κα δεν 
επηρεάζει την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επειδή: 
 Η επίκληση της ανωτέρω Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ και τα αναφερόμενα στην προσφυγή 

δεν θεμελιώνουν ότι η ταυτόχρονη σύνταξη της Πολεοδομικής μελέτης και της 

Πράξης Εφαρμογής συνιστά εναλλακτική προσφορά.  

 Το γεγονός ότι διάταξη νόμου προβλέπει υποχρεωτική συνεργασία με την 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» για κάποιο θέμα δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να 

προταθεί συνεργασία, που ναι μεν δεν προβλέπεται ρητά από την ισχύουσα 

νομοθεσία, αλλά εξυπηρετεί την καλύτερη εκπόνηση της μελέτης. Όπως έχει 

απαντηθεί στη σελίδα 7 του Πρακτικού 5 της Επιτροπής Αξιολόγηση (και η 

απάντηση έγινε δεκτή με την 134/1012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) με 

βάση την προκήρυξη απαιτούνται στην τεχνική έκθεση να αναφέρονται προτάσεις 

συνεργασίας οι οποίες και αξιολογούνται. Η ερμηνεία ότι η σύμπραξη «ΕΜΜ. Γ. 

ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. κ.λ.π» υπονοεί ότι θα εκτελέσει εργασίες για την καταχώρηση 

της πράξης εφαρμογής είναι αυθαίρετη και δεν προκύπτει από το φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς της σύμπραξης και τα αναφερόμενα από την επιτροπή του 
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διαγωνισμού. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς της «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 

κ.λ.π.» η συνεργασία με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αφορά ξεκάθαρα τα στοιχεία 

της κτηματογράφησης και όχι την πράξη εφαρμογής. 

IV. Ως προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.4 της προσφυγής με 
τίτλο «ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Η προσφεύγουσα αναφέρει ότι στο 6ο Πρακτικό αναφέρονται 28 μελέτες του 

συντονιστή της ομάδας αντί του σωστού 74. Ο ισχυρισμός της αυτός είναι άνευ 

σημασίας διότι ακόμη κι αν πρόκειται περί λάθους δεν προέκυψε κανένα αρνητικό 

αποτέλεσμα σε βάρος της και τούτο διότι: 

       Είναι προφανές ότι έχει γίνει, οφείλεται απλά σε παραδρομή με καμία νομική 
και ουσιαστική επίπτωση που να βλάπτει τα συμφέροντα της 
προσφεύγουσας. Συγκεκριμένα, στο Πρακτικό ΙΙ και στο 4ο Πρακτικό (νέο Πρακτικό 

ΙΙ μετά την 1350/2010 απόφαση του ΣΤΕ) αναφέρονται 74 μελέτες. Από τις 

ενστάσεις που κατατέθηκαν από τις άλλες συμπράξεις δεν ζητήθηκε η μείωση των 

μελετών του συντονιστή της σύμπραξης «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ κλπ» από 

74 σε 28. Στο Πρακτικό 5 το οποίο αποτελεί  εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

επί των ενστάσεων (και έγινε αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή) σε κανένα σημείο 

δεν γίνεται αναφορά σε μείωση των μελετών από 74 σε 28.  
V. Ως προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.5 της προσφυγής με 

τίτλο «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» 
 Ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρουμε προς αντίκρουση της προσφυγής στην 

παράγραφο ΙΙ περί επανάληψης της ένστασης από την προσφεύγουσα χωρίς νέους 

ισχυρισμούς και νέα ουσιαστικά και νομικά επιχειρήματα προς αντίκρουση της 

απόρριψης της ένστασής της. 

Με βάση όλα τα  ανωτέρω ο κος Πρόεδρος πρότεινε την απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής. 

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

πρωτ:12323/17.06.2013 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής (άρθρου 4 του Ν.3886/2010) που 

ασκήθηκε από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ 

– INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ» ενώπιον του Δήμου Λαυρεωτικής, ως Αναθέτουσας Αρχής στο 
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διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης, 

Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή 

ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ Δήμου Κερατέας». 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση της μελέτης (τεχνικών 
προδιαγραφών) με τίτλο: «προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων 
απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», 
διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.:195/2013    

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 μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) με 

τίτλο: «προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού». 

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

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

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

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

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

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

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

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

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«έγκρισης της μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) με τίτλο: προμήθεια μεταλλικών και 

πλαστικών κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού», μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια 

μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων και πλαστικών κάδων 
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χωρητικότητας 240 & 120 λίτρων», προϋπολογισμού δαπάνης 72.397,80 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του. 

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

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό. 

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

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

πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίνονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του 

Κοινοτικού Συμβουλίου». 

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

διαγωνισμός γίνεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας του Δήμου και αφορά την προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων 

απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 1.100 λίτρων, πλαστικών 

κυλιόμενων κάδων χωρητικότητας 240 και 120 λίτρων, που θα καλύψουν πάγιες 

ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου. 

Η ποσότητα των ειδών ορίζεται σε: 

• 165 τεμάχια χωρητικότητας 1.100 λίτρων 

• 50 τεμάχια χωρητικότητας 240 λίτρων  

• 80 τεμάχια χωρητικότητας 120 λίτρων 

 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 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

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

έχοντας υπόψη: 

− Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια 

μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων και πλαστικών κάδων 

χωρητικότητας 240 & 120 λίτρων», προϋπολογισμού δαπάνης 72.397,80 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

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

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 
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− Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− Την Π1/3306/03.11.2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, 

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

ΕΠΠ» (ΦΕΚ1780/Β/12.11.2010), 

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

συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, 

− 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 το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια 

μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων και πλαστικών κάδων 

χωρητικότητας 240 & 120 λίτρων», προϋπολογισμού δαπάνης 72.397,80 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια κάδων για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 72.397,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7135.003 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

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

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του 

τιμολογίου της μελέτης. 

Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 

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

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, στο Δημοτικό Κατάστημα 

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

λήξης αποδοχής προσφορών την ………. 

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

πρόσφορα. 

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

Ν.3463/2006, του Ν.2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, της παρούσας διακήρυξης, καθώς και 

κάθε σχετικής εγκυκλίου που αφορά τις προμήθειες των ΟΤΑ. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 66 από 74 

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 58.860,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%: 

13.537,80 ευρώ), ήτοι 72.397,80 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον 

Προϋπολογισμό Εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 στον ΚΑ 

20-7135.003 «προμήθεια κάδων – καροτσιών». 

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

τευχών της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

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

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γ. Μαργαρίτη – Σ. Σκλέπα  

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

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

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

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και 

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία 

εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια και προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα των 

εργοστασίων που αντιπροσωπεύουν. 

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

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

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

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει 

για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

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

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

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

χωρίς το ΦΠΑ. 
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Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην 

παρ.2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο χρόνος εγγύησης των προς προμήθεια ειδών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 

ενός (1) έτους και αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα οριστικής παραλαβής της 

προμήθειας. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών. 

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

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

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

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

προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

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

δικαιολογητικά: 

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

παρούσας). 

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

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

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

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

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για ένα ή περισσότερα από τα 

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

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

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

νομικού προσώπου απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των: 

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

2. Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. 

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

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

πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

− Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμερος ως προς 

τις φορολογικές του υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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(Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές για όλους 

τους απασχολούμενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισμένους 

στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός 

κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση του συγκατέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των 

διοικούντων την Ε.Π.Ε.  και Α.Ε.  θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και 

από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 

εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση).  

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

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

έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς των ΟΤΑ. 

Επιπλέον: 
(α) μεταλλικοί κάδοι 

Οι κάδοι θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 

των κατασκευαστικών οίκων, τόσο του κυρίως μεταλλικού σώματος, όσο και των 

πλαστικών καπακιών και των τροχών τους, της διεθνούς σειράς ISO 9001, 

πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. με 

τα αναλυτικά τεστ ελέγχου ογκομέτρησης και δοκιμών κατά ΕΝ 840-2/5/6, 

καθορισμού επιπέδου θορύβου, καθώς και σήματα ασφαλείας CE από επίσημα 

γραφεία ελέγχου. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτές δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς 

ISO 9001 για το παρεχόμενο service, συμβόλαιο αποκλειστικής αντιπροσώπευσης 

του κατασκευαστικού οίκου των μεταλλικών κάδων καθώς και παραστατικό 

πιστοποίησης του εν λόγω οίκου, για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 

14001. 

(β) πλαστικοί κάδοι 

Πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας ΕΛΟΤ ή ισοδύναμων και πρότυπα που αφορούν: 

Α’ ύλη – διαστάσεις – εξαρτήματα – σύστημα ανοίγματος καπακιού και πέδησης – 

ωφέλιμος όγκος κάδου κλπ. κατά ΕΝ 840-1/2/5/6. 

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 

9001 και ISO 14001, σήμα ασφαλείας και υγιεινής CE. 
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Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η 

προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή 

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

προσφορά. 

Η προσφορά δίδεται για το σύνολο της προμήθειας. Δεν λαμβάνεται υπόψη 

προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των 

προμηθευόμενων ειδών.  

Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Η λέξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

Η επωνυμία του προμηθευτή. 

Το αντικείμενο της προμήθειας. 

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

στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η 

διακήρυξη. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι 

υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από 

τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

κρίση της Επιτροπής. 

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

στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 

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 
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αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 

διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού 

τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Οι εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 

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

λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 

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

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

αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

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

από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με 

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

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

παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι 

αντιπρόσωπο.  

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

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

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

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

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

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

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

συνεδρίαση αρχίζει από την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με 

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

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

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

Μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και 

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

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι 

στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

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

την αξιολόγησή τους στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

 Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται 

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

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

τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 10:  Αξιολόγηση προσφορών 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

Η προσφερόμενη έκπτωση. 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς. 

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

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

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το 
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Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ένα (1) 

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

της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη 

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

ΑΡΘΡΟ 12: Έγκριση αποτελέσματος – ανακοίνωση κατακύρωσης 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  

Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

κάθε προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά 

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

βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και 

γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  

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

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του 

διαγωνισμού. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 

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

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

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το 

άρθρο 24 της αριθμ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 13: Υπογραφή Σύμβασης 
Ο Ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι 

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

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

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν 

προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.  

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

σύμβαση θα περιλάβει τους όρους της διακήρυξης σε συνδυασμό με την οικονομική 

προσφορά, την τεχνική περιγραφή, καθώς και κάθε απαραίτητο συμπληρωματικό 

όρο. 
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Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του 

και από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος – τόπος παράδοσης προμηθευόμενων ειδών  
Ο χρόνος παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς 

σε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επιθυμητές 

είναι οι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. Μετά από καθυστέρηση 

παράδοσης 120 ημερών από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος (παρ. 1 & 2, άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει σε αποθηκευτικό χώρο που θα 

ορίσει ο Δήμος. 

ΑΡΘΡΟ  15: Παραλαβή της προμήθειας 
Η  παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

(σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑΗ παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον 

οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα  

άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.   

Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση  από τις συμβατικές 

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

παραλαβής   μπορεί    να    προτείνει    την    απόρριψη    των παραλαμβανομένων 

ειδών.  

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

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

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

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

χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος 

εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 16: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρωθεί στον προμηθευτή εντός εξήντα (60) 

ημερών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. (Π1 

2235/04.08.2008 του Υπ. Αν. περί εφαρμογής Ε.Π.Π. 2008). 
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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: 

Φόρος εισοδήματος, ποσοστό 4% 

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

Υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% 

Υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% 

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

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

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

εφημερίδα. 

ΑΡΘΡΟ 18: Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής 

μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 

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

διατάξεις του Ν 2286/95 και η 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

(ΕΚΠΟΤΑ)  όπως ισχύουν.   

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 
Ο Πρόεδρος  
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Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
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Μπουκουβάλας Λάμπρος 
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