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

της 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 28 Μαρτίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Πέμπτη, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 26.03.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς Δημήτρης, Παμφίλης 

Απόστολος 

Απόντα μέλη : 1 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του αριθμ. πρωτ:5322/21.03.2013 πρακτικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια 
καυσίμων – κατακύρωση αναδόχου 
Αρ. Απόφ.:43/2013 

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

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

περί «έγκρισης του αριθμ. πρωτ:5322/21.03.2013 πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων – 

κατακύρωση αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Με τις αριθμ.13 και 14/2013 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 

διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις 

Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας. 

Με την αριθμ.2/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 
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Ακολούθως, συντάχθηκε η αριθμ.1/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

προϋπολογισμού δαπάνης 570.693,128 ευρώ (με ΦΠΑ 23%). 

Με την αριθμ.13/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Με την αριθμ.147/2013 διακήρυξη Δημάρχου προκηρύχθηκε η διενέργεια 

δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Περίληψη της διακήρυξης του 

διαγωνισμού δημοσιεύθηκε 

- στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

- στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου,  

- στις οικονομικές εφημερίδες: Δημοπρασιών - Κέρδος 

- στις τοπικές εφημερίδες: Συνείδηση - Χτύπος 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 

www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 21 Μαρτίου 2013, ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συνέταξε το αριθμ. 

πρωτ:5322/21.03.2013 πρακτικό: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 21 Μαρτίου του έτους 2013, 

ημέρα  και ώρα 11:00 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 

διενεργήσει το δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.147/06.02.2013 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια 

υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και τη θέρμανση των δημοτικών 

κτιρίων για ένα (1) έτος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Νικόλαος Μαργαρίτης, ΔΕ1 Διοικητικού, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Σταματίνα Σκλέπα, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Δήμητρα Παπαδοπούλου, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 
Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα: 

- στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  
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- στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου,  

- στις οικονομικές εφημερίδες: Δημοπρασιών - Κέρδος 

- στις τοπικές εφημερίδες: Συνείδηση - Χτύπος 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

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: 

Α – ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, εμπόριο υγρών καυσίμων – 

εξυπηρέτηση πολυκατοικιών, με έδρα στην Άνω Γλυφάδα, Γ. Γεννηματά 19, με ΑΦΜ 

121161198, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία κατέθεσε προσφορά με αριθμ. πρωτ: 

4899/15.03.2013. 

Β – Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος 

Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), η οποία κατέθεσε 

προσφορά με αριθμ. πρωτ: 5276/21.03.2013. 

Γ - Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), η οποία κατέθεσε προσφορά με αριθμ. πρωτ: 

5275/21.03.2013. 

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των 

προσφορών, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος 

ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε 

φακέλους καλά σφραγισμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο 

άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ και προχώρησε στην αποσφράγιση τους. 

Βάση της υπ’ αριθμ.147/06.02.2013 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, με 

την οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, συντάχθηκε ο πίνακας Ι των 

δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις (3) 

εταιρείες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό υπέβαλλαν το σύνολο των ζητούμενων 

δικαιολογητικών και μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού, δηλαδή στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
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Στη συνέχεια και ώρα 13:00 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 

πρωτ:147/06.02.2013 διακήρυξης Δημάρχου. 

Οι προσφορές που κατατέθηκαν έχουν ως ακολούθως: 

1 – Η εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, με έδρα στην Άνω Γλυφάδα, 

Γ. Γεννηματά 19, με ΑΦΜ 121161198, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κατέθεσε προσφορά για το 

είδος πετρέλαιο θέρμανσης, με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) στη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης. 

2 - Η εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 

999356023, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, κατέθεσε προσφορά: (α) με ποσοστό έκπτωσης μηδέν 

τοις εκατό (0%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, για τα είδη πετρέλαιο κίνησης και 

βενζίνη αμόλυβδη, (β) με ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό (2%) στη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης, για το είδος πετρέλαιο θέρμανσης. Η προσφορά αφορά τη 

Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής. 

2 – Η εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος 

Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, κατέθεσε προσφορά: α) με 

ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, για τα 

είδη πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη, (β) με ποσοστό έκπτωσης δύο τοις 

εκατό (2%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, για το είδος πετρέλαιο θέρμανσης. Η 

προσφορά αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

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, 

3. την υπ’ αριθμ.1/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

4. την αριθμ.147/06.02.2013 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού, 

6. το γεγονός ότι το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

γνωμοδοτεί 
Α - υπέρ της  κατακύρωσης της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών της Δημοτικής Ενότητα Λαυρεωτικής στην εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., 

με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, με προσφορά 

ποσοστού: (α) μηδέν τοις εκατό (0%) για τα είδη πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 

αμόλυβδη και (β) δύο τοις εκατό (2%) για το είδος πετρέλαιο θέρμανσης στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου 
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την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 226.654,74 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Β - υπέρ της  κατακύρωσης της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών της Δημοτικής Ενότητα Κερατέας στην εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ 

Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, με προσφορά ποσοστού: (α) μηδέν τοις εκατό (0%) για τα είδη πετρέλαιο 

κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη και (β) δύο τοις εκατό (2%) για το είδος πετρέλαιο 

θέρμανσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

Περιφέρειας Αττικής.  

Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 343.731,664 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 20 και 21 του 

ΕΚΠΟΤΑ». 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ.5 και του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ, 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:5322/21.03.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, 

αποφασίζει ομόφωνα 
α) Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ:5322/21.03.2013 πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού 

διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής στις 21 Μαρτίου 2013. 

β) Κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των 

αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής την εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., 

με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο συνολικό 

ποσό των 226.654,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

γ) Κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των 

αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας την εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ 
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Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 343.731,664 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

δ) Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις συμβάσεις ανάθεσης της 

προμήθειας. 

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση της δαπάνης για το χρηματικό 
ένταλμα 23Α/2013 
Αρ. Απόφ.:44/2013 

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 «απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης 

για το χρηματικό ένταλμα 23Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:5292/21.03.2013 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 25/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 για την πληρωμή των διοδίων της 

Αττικής Οδού για το απορριμματοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5520. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής ο Χρήστος Μπογιατζόγλου, ΔΕ35/Γ’, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

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 

28.05.2013.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 6.000,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

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

λογαριασμού.». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− 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.25/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:5292/21.03.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

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

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

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει το Χρήστο Μπογιατζόγλου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου 

Λαυρεωτικής από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για την πληρωμή των 

διοδίων της Αττική Οδού για το απορριμματοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 

5520. 

 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.:45/2013 

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 «διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», 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/26.03.2013 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/26.03.2013 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 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 30-7413.047 Στατική μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 
203 35.240,00 € 4.551,00 € 477 

2 30-7413.047 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Βρεφονηπιακού 
Σταθμού στο Ο.Τ. 203 35.240,00 € 4.551,00 € 478 

3 00-6452 Ανανέωση συνδρομής στην ιστοσελίδα της 
ΔήμοςΝΕΤ 2.900,00 € 1.845,00 € 479 

4 20-7135.002  Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων 15.000,00 € 930,00 € 480 

5 20-6264.001 Συντήρηση κάδων απορριμμάτων 6.400,00 € 5.314,00 € 481 

6 30-6261.004 Συντήρηση 1ου & 3ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου 
(σιδηρουργικές εργασίες) 45.000,00 € 5.301,50 € 482 

7 20-7135.002 Προμήθεια ηλεκτρικής αντλίας κεντρικού 
συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου Κερατέας 15.000,00 € 1.008,60 € 483 

8 15-6693.002 Σίτιση αδέσποτων ζώων 17.500,00 € 15.000,00 € 484 

9 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 5.000,00 € 3.890,00 € 485 

10 30-7336.009 Εργασίες υγρομόνωσης δώματος Κλειστού 
Γυμναστηρίου Κερατέας 15.000,00 € 4.305,00 € 486 

11 10-6615.002 Διαχείριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 
Λαυρεωτικής & Τοπικών Συμβουλίων  20.000,00 € 20.000,00 € 487 

12 10-6261.001 Συνδρομή συναγερμού για το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών Κερατέας 6.000,00 € 490,00 € 488 

13 10-6261.001 Συνδρομή συναγερμού Δημοτικού Καταστήματος 
Κερατέας 6.000,00 € 410,00 € 489 

14 45-6261.001 Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης 
Δημοτικού Νεκροταφείου Λεγραινών 4.000,00 € 3.800,00 € 490 

15 30-7333.002 Εργασίες διάνοιξης και διαμόρφωσης δρόμου 
στην περιοχή Νεάπολη Δήμου Λαυρεωτικής 150.000,00 € 922,50 € 491 

16 35-7425.002  Κοπή και απομάκρυνση φοινικοειδών 
προσβεβλημένων από το έντομο R.F. 15.000,00 € 10.209,00 € 492 

17 20-7321.001 
Έκδοση πιστοποιητικών επανελέγχου & 
πιστοποιητικού για ηλεκτροδότηση περιμετρικού 
φωτισμού έμπροσθεν Κλειστού Γυμναστηρίου  

5.000,00 € 1.365,30 € 493 

18 20-7332.003 Εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου στη 
Δημοτική Ενότητα Κερατέας 25.000,00 € 4.821,60 € 494 

19 10-6266.002 Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού 4.000,00 € 4.000,00 € 495 
20 10-6266.003 Επιτόπια υποστήριξη hardware 4.000,00 € 4.000,00 € 496 

21 30-6261.004 Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 30-6261.004 1.500,00 € 497 

22 30-6261.005 Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών σχολικών 
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 30-6261.005 1.000,00 € 498 

23 20-7333.004 Καθαρισμός οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 10.000,00 € 4.305,00 € 499 

  25-6264.004 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των 
αντλιοστασίων 82.000,00 € 14.987,55 € 500 
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25 30-7413.003 
Μελέτη τοπογραφικών υποβάθρων & τευχών 
δημοπράτησης για την εξυγίανση του εδάφους 
των σχολικών συγκροτημάτων Λαυρίου 

15.473,40 € 4.920,00 € 501 

26 25-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων (υπηρεσία ύδρευσης) 20.210,36 € 5.000,00 € 502 

27 25-6261.001 Απολύμανση εγκαταστάσεων Βιολογικού 
Καθαρισμού 26.671,00 € 2.700,00 € 503 

28 10-6115 
Διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων του Δήμου Λαυρεωτικής της 
διαχειριστικής χρήσεως που λήγει την 31.12.2012 

16.615,00 € 16.615,00 € 504 

29 30-6261.004 Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων 
α'βάθμιας εκπαίδευσης 45.000,00 € 555,00 € 505 

30 30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων έργων 9.000,00 € 9.000,00 € 506 

31 10-7134 
Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
μηχανογραφικής εφαρμογής για το βιβλίο εσόδων 
- εξόδων 

5.000,00 € 5.000,00 € 507 

32 10-6461 Δημοσίευση προϋπολογισμού 2013 Δήμου 
Λαυρεωτικής 2.000,00 € 167,00 € 476 

33 30-7311.008 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 55.225,17 € 24.546,26 € 457 

34 30-7421.011 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως ΒΓΕΘΙ 2.000,00 € 466,67 € 512 

35 30-7421.005 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ 2.000,00 € 420,00 € 513 

36 30-7421.011 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως ΒΓΕΘΙ 2.000,00 € 699,99 € 514 

37 30-7421.010 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 
ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ 2.000,00 € 140,00 € 515 

38 30-7421.006 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2.000,00 € 140,00 € 511 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Επαναψήφιση πιστώσεων 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:46/2013 

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 «επαναψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 

έτους 2013».  

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

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

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

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

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

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

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

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

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«επαναψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2013», μπορεί να συζητηθεί 

πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το ΔΥ/26.03.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οικονομικού έτους 2013 και αφορούν δαπάνες επισκευής οχημάτων που 

πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2012. Οι σχετικές πιστώσεις δεσμεύθηκαν κατά 

το προηγούμενο έτος αλλά δεν αναλώθηκαν μέχρι τη λήξη του. Σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 30 (αρ. πρωτ:19664/20.04.2011) του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ οι «επαναψηφίσεις 

πιστώσεων» προηγούνται χρονικά όλων των άλλων δεσμεύσεων που μπορούν να 

αποφασιστούν για τον ίδιο κωδικό αριθμό κατά τη διάρκεια του έτους. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ, καθώς και το 

ΔΥ/26.03.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την επαναψήφιση πιστώσεων, ύψους 32.773,41 ευρώ, για το οικονομικό 

έτος 2013, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α 
ΚΑ 

ΕΞΟΔΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ. 

1 10-6671. 106 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
(ΚΗΙ 7345) 246,00 € 458 

2 10-6671. 124 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
ΚΗΗ2226 760,00 € 459 

3 10-6671. 124 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
ΚΗΙ 3024 6.159,84 € 460 

4 10-6671. 124 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
ΚΗΙ 3092 1.968,00 € 461 

5 10-6671. 117 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 81,20 € 462 

6 20-6263. 20 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων 4.201,89 € 463 

7 25-6263. 106 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 9619) 36,90 € 464 
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8 25-6263. 124 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 6038 98,40 € 465 

9 25-6263. 124 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 3071 799,50 € 466 

10 25-6263. 124 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 6038 1.230,00 € 467 

11 25-6263. 56 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων 2.521,50 € 468 

12 25-6263. 60 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 7324 221,40 € 469 

13 25-6263. 63 

Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων(καταχώρηση 
μετά την έκδοση παραστατικού KHO 
6038) 2.644,00 € 470 

14 30-6263. 124 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων ΜΕ 66326 2.460,00 € 471 

15 35-6671. 124 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
ΚΗΙ 3140 2.521,50 € 472 

16 30-6672. 124 
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
ΜΕ 66323 4.095,28 € 473 

17 10-6671. 124 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
ΚΗΗ2226 760,00 € 474 

18 10-6671. 124 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
ΚΗΙ 3092 1.968,00 € 475 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:47/2013 

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

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

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης».  

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

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

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

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

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

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

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

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

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 12 από 13 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», μπορεί να 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το ΔΥ/26.03.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη 

απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – 

ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι 

οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  

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

να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμ
ού 

1.  80-8115.001 Διάφορα έξοδα παρελθόντων 

ετών 

171.813,05 Α-246 Α-508 

2.  80-8116 Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 

2.016,71 Α-252 Α-509 

3.  80-8122.007 Ανάπλαση πλατείας 

Μπιζανίου - Λιαβέρη 

11.727,02 Α-260 Α-510 

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

Π.Δ.113/2010, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την ΔΥ/26.03.2013 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. 
αντιλογισμ
ού 

4.  80-8115.001 Διάφορα έξοδα παρελθόντων 

ετών 

171.813,05 Α-246 Α-508 

5.  80-8116 Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 

2.016,71 Α-252 Α-509 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 13 από 13 

6.  80-8122.007 Ανάπλαση πλατείας 

Μπιζανίου - Λιαβέρη 

11.727,02 Α-260 Α-510 

 

 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Σαλίβερος Γεώργιος 

 

Λουκάς Δημήτρης 

 

Παμφίλης Απόστολος 
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