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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  2 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 10 Φεβρουαρίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Δευτέρα, ώρα 13:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 06.02.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 4 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, 
Κατσουνάκης Κυριάκος   
Απόντα μέλη : 3 
Σαλίβερος Γιώργος, Λουκάς Δημήτρης, Παμφίλης Απόστολος 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και 
στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 13/2014 

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 «σύστασης πάγιας 

προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΥ/05.02.2014 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Στην παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες 

συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου 

δήμου. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από 

γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι 

δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. 

Υπόλογος για τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής 

κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. 
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Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 

2044/30.12.2010/Β’) απόφαση ΥΠΕΣΑ & ΗΔ, σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής: 

«1. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάγια 

προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου. 

2. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό 

της, ανέρχεται στο ποσό των: 

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού. 

β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) 

κατοίκους. 

γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και 

περισσότερους κατοίκους. 

3. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό 

χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της 

τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του 

συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακόσιους έναν (301) 

κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις 

πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου. 

4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις 

αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε 

αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως: 

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και 

αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ΄). 

β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 

82 περίπτ. δ΄). 

γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των 

παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 

παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε΄). 

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά 

δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄). 

5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και 

απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των 

άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.Δ. 774/1980». 
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 7.000,00 

ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 80-8251 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2014 για την πληρωμή όλων των μικρών, εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του Δήμου.  

Το ανωτέρω ποσό θα κατανεμηθεί  ως ακολούθως:  

Α) 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 

Β) 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 

Γ) 1.000,00 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

 

Τα σχετικά ισόποσα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν αντίστοιχα στα ονόματα των : 

Α) Παναγιώτα Ντούνα, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

Β) Κωνσταντίνο Αθανασίου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

Γ) Νικήτα Κάιλα, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, την ΔΥ/05.02.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και μετά από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
1 - Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 7.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 80-8251 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την πληρωμή όλων των μικρών, 
εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων 
λειτουργικότητας του Δήμου και το οποίο κατανέμεται ως:  
α) 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 
β) 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 
γ) 1.000,00 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
 
2 - Τα σχετικά ισόποσα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν αντίστοιχα στα ονόματα των: 
α) Παναγιώτα Ντούνα, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 
β) Κωνσταντίνο Αθανασίου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 
γ) Νικήτα Κάιλα, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
 
3 - Οι ανωτέρω θα ενεργούν τις πληρωμές κάθε δαπάνης, χωρίς να απαιτείται έγγραφη εντολή του 
Δημάρχου, θα συγκεντρώνουν τα τιμολόγια στα οποία θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά και οφείλουν ως προς τη φύλαξη και γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας 
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προκαταβολής, να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του από 17-5/16.06.1959 Β. 
Διατάγματος. 

 
ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:14/2014    

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 «έκθεσης ελέγχου  

εσόδων –εξόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2013» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 
ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, 
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 
43 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του 

υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία 

έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης 

τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού 

έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον 

προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως 

το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και 

αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που 

πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από την Οικονομική 
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Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή οικείας 
Περιφέρειας αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, 
συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/06.02.2014 έγγραφό της υπέβαλλε στην 
Οικονομική Επιτροπή την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δ’ τριμήνου έτους 2013 (χρονικό διάστημα από 
01.01.2013 έως 31.12.2013), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

- την ΔΥ/06.02.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Λαυρεωτικής, 
ως κατωτέρω: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 11023439,57 10020138,41 0,908985 9327301,94 0,846134 0,930856 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 70899,91 142042,77 2,003427 40100,01 0,565586 0,282309 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 20000 11642,99 0,58215 11642,99 0,58215 1 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5546267,1 5022726,38 0,905605 4450384,56 0,802411 0,88605 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 829240,96 747132,68 0,900984 729830,79 0,880119 0,976842 
5 Φόροι και εισφορές 922032,97 912284,86 0,989428 912284,86 0,989428 1 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3579798,63 3141738,79 0,87763 3141738,79 0,87763 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 55200 42569,94 0,771195 41319,94 0,74855 0,970637 
1 Έκτακτα έσοδα 11433211,04 8885637,9 0,777178 8885637,9 0,777178 1 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 7579067,18 6446511,59 0,850568 6446511,59 0,850568 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3578643,86 2211228,27 0,617896 2211228,27 0,617896 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1500 1500 1 1500 1 1 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 254500 208956,67 0,821048 208956,67 0,821048 1 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 19500 17441,37 0,894429 17441,37 0,894429 1 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1777168 2057683,82 1,157844 1552009,97 0,873305 0,754251 

21 Τακτικά έσοδα 1773168 2050104,27 1,156182 1548576,89 0,873339 0,755365 
22 Έκτακτα έσοδα 4000 7579,55 1,894888 3433,08 0,85827 0,45294 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 4193335,95 4045138,39 0,964659 636851,01 0,151872 0,157436 

31 Εισπράξεις από δάνεια 465000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3728335,95 4045138,39 1,084972 636851,01 0,170814 0,157436 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2535984,88 2097285,29 0,82701 1907901,69 0,752332 0,909701 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2488484,88 2087139,5 0,838719 1897755,9 0,762615 0,909262 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 47500 10145,79 0,213596 10145,79 0,213596 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1862280,93           

  Σύνολα εσόδων 32825420,37 27105883,81   22309702,51     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 14341494,37 11222252,8 0,782502 11738455,9 0,818496 11222252,8 11222252,84 0,7825023 0,9560246 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4371547,16 3900988,3 0,892359 3904032,31 0,8930551 3900988,3 3900988,3 0,8923587 0,9992203 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 493725 340913,33 0,690492 360601,35 0,7303688 340913,33 340913,33 0,6904923 0,9454023 
62 Παροχές τρίτων 3422041,02 2632395,33 0,769247 2937713,16 0,8584681 2632395,33 2632395,33 0,7692472 0,8960696 
63 Φόροι - τέλη 26700 11920,04 0,446443 11920,04 0,4464434 11920,04 11920,04 0,4464434 1 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 783915,89 403376,98 0,514567 434713,59 0,5545411 403376,98 403376,98 0,5145667 0,9279144 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 470476,73 431473,51 0,917099 431473,51 0,9170985 431473,51 431473,51 0,9170985 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1143687,07 801166,06 0,700512 954538,65 0,8346152 801166,06 801166,06 0,7005116 0,8393228 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2761658,38 2700019,29 0,97768 2703463,29 0,9789275 2700019,29 2700019,29 0,9776804 0,9987261 
68 Λοιπά Έξοδα 867743,12 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
7 Επενδύσεις 5073170,05 2504377,42 0,493651 2567484,83 0,5060908 2504377,42 2504377,42 0,4936514 0,9754205 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1551065,4 264675,13 0,170641 311076,33 0,2005566 264675,13 264675,13 0,1706409 0,8508366 
73 Έργα 3183000,2 2128904,52 0,668836 2139780,73 0,6722528 2128904,52 2128904,52 0,6688358 0,9949171 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 339104,45 110797,77 0,326736 116627,77 0,3439288 110797,77 110797,77 0,3267364 0,9500119 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 13404919,41 9070792 0,676676 9044233,14 0,6746951 9070792 9070792 0,6766764 1,0029366 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2112620,84 1639131,8 0,775876 1811152,67 0,8573013 1639131,8 1639131,8 0,775876 0,9050213 
82 Αποδόσεις 2502964,81 1859259,92 0,742823 1660671,87 0,6634819 1859259,92 1859259,92 0,742823 1,119583 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 5573345 5572400,28 0,99983 5572408,6 0,999832 5572400,28 5572400,28 0,9998305 0,9999985 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3215988,76 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
9 Αποθεματικό 5836,54                 

  Σύνολα δαπανών 32825420,37 22797422,3   23350173,87   22797422,3 22797422,26     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

  τέλος Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

4ο Τρίμηνο 2013 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.249.962,46 6.943.085,27 6.423.684,19 0,93 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 4.280.872,14 4.975.582,38 4.756.395,07 0,96 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 39.786,23   
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.969.090,32 1.967.502,89 1.627.502,89 0,83 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.963.887,01 1.398.879,24 1.537.132,57 1,10 
1. Ταμείο 984,93 16.637,40 2.698,04 0,16 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.962.902,08 1.382.241,84 1.534.434,53 1,11 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.858.995,18 106.958,66 0,00 0,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 33.231,43 0,00 0,00   
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.825.763,75 106.958,66 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3.566.836,00 3.345.949,77 3.281.754,78 0,98 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.281.716,74 3.281.716,74 3.281.716,74 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 285.119,26 64.233,03 38,04 0,00 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.510.501,25 2.535.738,33 1.147.015,16 0,45 
1. Προμηθευτές 6.853.689,55 2.334.266,30 745.147,12 0,32 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 151.672,58 41.132,39 138.301,99 3,36 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 190.826,97 222,82 0,00 0,00 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 314.312,15 160.116,82 263.566,05 1,65 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 576.833,70 2.866,04 0,00 0,00 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00   
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 576.833,70 2.866,04 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00   
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Λαυρεωτικής για την αποστολή ειδοποιητηρίων 
ύδρευσης 
Αρ. Απόφ.:15/2014    

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 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του 

προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Λαυρεωτικής για την αποστολή ειδοποιητηρίων ύδρευσης» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2054/30.01.2014 εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι  για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου απαιτείται η καταβολή της δαπάνης του 

ποσού των 11.000,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59 

Β.Δ.  

Με την υπ’ αριθμ. 25/2014 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

28.484,66 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.  

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 11.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6221, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− 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: 2054/30.01.2014 εισηγητικό έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014, στο όνομα του μονίμου 
υπαλλήλου Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’, για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της 
Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
10.06.2014.  
Γ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32 – 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 6.000,00 ευρώ σε βάρος των ΚΑ 
10-6411 και 20-6411 του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Λαυρεωτικής για την πληρωμή 
διοδίων της Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.:16/2014    

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 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 6.000,00 ευρώ σε βάρος των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 

του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Λαυρεωτικής για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2241/03.02.2014 εισήγηση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας γνωρίζουμε ότι  για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς 

κυκλοφορίας ΚΗΗ 2226, ΚΗΙ 3165, ΚΗΗ 5520 και ΚΗΙ 3092, απαιτείται η καταβολή της δαπάνης του 

συνολικού ποσού των 6.000,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, για την 

πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του 

από 17-5-59 Β.Δ/τος παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1- τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411,  

2- τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.000,00 σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014. 

3- την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου 

του Δήμου Λαυρεωτικής, Χρήστου Μπογιατζόγλου, ΔΕ35- Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− το αριθμ. πρωτ:2241/03.02.2014 εισηγητικό 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 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και ποσού 5.000,00 
σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2014 και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου 
υπαλλήλου του Δήμου, Χρήστου Μπογιατζόγλου, ΔΕ35 - Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’, για την 
πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού, για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με 
αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΗ 2226, ΚΗΙ 3165, ΚΗΗ 5520 και ΚΗΙ 3092. 
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
10.05.2014. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
20-6323 του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Λαυρεωτικής για την κάλυψη της δαπάνης που 
αφορά έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου 
Αρ. Απόφ.:17/2014    

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 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323 του 

προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Λαυρεωτικής για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά έλεγχο ΚΤΕΟ 

οχημάτων του Δήμου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 
2240/03.02.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 32, 34,37 του από 17-5-

59 Β.Δ/τος παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1- τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στον έλεγχο ΚΤΕΟ 

δημοτικών οχημάτων. 

2- την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου 

του Δήμου Λαυρεωτικής, Χρήστου Μπογιατζόγλου, ΔΕ35 - Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής». 
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− 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:2240/03.02.2014 εισηγητικό 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 1.500,00 σε βάρος του ΚΑ 20-6323 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 και την έκδοση ισόποσου χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Χρήστου Μπογιατζόγλου, 
ΔΕ35 - Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στον έλεγχο ΚΤΕΟ δημοτικών 
οχημάτων. 
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
10.05.2014. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ: Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στις 31.12.2013 (ΑΑΥ – ΠΑΥ: 203, ΚΑ: 10-
6612) 
Αρ. Απόφ.: 18/2014    

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 «ανατροπής 

πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στις 31.12.2013 (ΑΑΥ – ΠΑΥ: 203, ΚΑ: 10-6612)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 29032/31.12.2013 εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 39,98 
ευρώ, όπως αναφέρεται κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης (λόγω 
λάθους καταχώρησης παραστατικού 
Νο 898/27.11.2013) 

39,98 203 2209 

 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
β. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), 
γ. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και 
ιδίως το άρθρο 4, 
δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 
2/96117/0026/20.12.2011, 
ε. την αρ. πρωτ: 29032/31.03.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την ανατροπή της Α-209 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, με 
ημερομηνία ανατροπής την 31/12/2013, ποσού τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά (39,98 €), 
λόγω λάθους καταχώρησης του παραστατικού Νο 898/27.11.2013. 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 6.590,91 ευρώ για την παροχή ενίσχυσης δικτύου 6΄΄ 
Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 19/2014    

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 πίστωσης 

ποσού 6.590,91 ευρώ για την παροχή ενίσχυσης δικτύου 6΄΄ Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/28.01.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη διάθεση της πίστωσης ποσού 6.590,91 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ 25-6213 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 για τη 

χορήγηση μίας παροχής ενίσχυσης του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κερατέας. 

Συνημμένα σας αποστέλλω το υπ’ αριθμ. πρωτ: 28751/28.12.2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ» 

Ο Δήμος με το αριθμ.716883/2013 έγγραφό του προς την ΕΥΔΑΠ αιτήθηκε τη χορήγηση μίας 
παροχής 6’’ για την ενίσχυση του δικτύου στην περιοχή της Κερατέας (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου). 
Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 28751/28.12.2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ το κόστος συμπεριλαμβανομένου 
του τρέχοντος ΦΠΑ ανέρχεται σε 6.590,91 ευρώ. 

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

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

- το ΔΥ/28.01.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- το αριθμ. πρωτ: 28751/28.12.2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 6.590,91 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6213 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την πληρωμή εργασιών ενίσχυσης 
του δικτύου Κερατέας (χορήγηση παροχής 6’’) στη δικαιούχο εταιρεία ΕΥΔΑΠ. 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2013 αλλά δεν πληρώθηκαν εντός αυτού (επαναψήφιση 
πιστώσεων) 
Αρ. Απόφ.:20/2014    

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 2014 για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2013 

αλλά δεν πληρώθηκαν εντός αυτού (επαναψήφιση πιστώσεων)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/05.02.2014 έγγραφό της εισηγείται τη διάθεση 
πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 
2014 και αφορούν: (α) δαπάνες επισκευής οχημάτων που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2013, 
καθώς και (β) προμήθειες και εργασίες για τις οποίες οι αποφάσεις ανάθεσης ελήφθησαν κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος, Για όλα τα ανωτέρω, οι σχετικές πιστώσεις δεσμεύθηκαν κατά το έτος 
2013 αλλά δεν αναλώθηκαν μέχρι τη λήξη του.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2362/95, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 21 του Ν 3871/2010 και 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/05.02.2014 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 την επαναψήφιση πιστώσεων, ύψους 148.897,00 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2014, όπως 
αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ο.Ε. ΑΔΑ 

ΑΑΥ 
2013 

ΑΑΥ 
2014 

1 10-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 3022 1.537,50 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1187 156 

2 10-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 7311 492,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1193 157 

3 10-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 3092 184,50 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1195 158 

4 10-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 3022 86,10 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1416 159 

5 10-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 3092 135,30 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1418 160 

6 10-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
5536 421,46 67 ΒΕΝΥΩΛ1-7ΝΓ Α-588 161 

7 10-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3022 699,87 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1188 162 

8 10-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
7311 325,95 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1194 163 

9 10-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3092 307,50 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1196 164 

10 10-6671. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 
3092 260,00 197 ΒΛΓΞΩΛ1-ΟΛΗ Α-1269 165 

11 10-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3022 135,30 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1417 166 

12 10-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3092 205,41 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1419 167 

13 15-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 7311 184,50 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1420 168 

14 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 66326 1.230,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1197 169 

15 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 123806 547,35 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1201 170 

16 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΗ 5520 738,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1205 171 

17 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 7310 676,50 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1207 172 

18 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 7331 676,50 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1209 173 

19 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 42411 1.476,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1219 174 

20 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 3088 1.722,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1221 175 

21 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 7331 3.690,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1223 176 

22 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 94682 369,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1225 177 

23 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΟ 6032 553,50 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1227 178 

24 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΟ 6036 492,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1229 179 
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25 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 7307 270,60 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1231 180 

26 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 3020 246,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1233 181 

27 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΗ 5520 307,50 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-856 Α-1235 182 

28 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 88161 307,50 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1237 183 

29 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 42411 1.353,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1429 184 

30 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 62327 1.353,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1431 185 

31 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 2221 1.512,90 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1433 186 

32 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΗ 5520 1.045,50 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1435 187 

33 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΗ 3195 180,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1443 188 

34 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΗ 2213 230,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1445 189 

35 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΟ 6040 190,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1447 190 

36 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 30416 150,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1449 191 

37 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΗ 6032 320,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1451 192 

38 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΗ 5531 70,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1453 193 

39 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΟ 6050 140,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1455 194 

40 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΗ 2170 10,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1457 195 

41 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΟ 6171 780,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1459 196 

42 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΟ 6144 120,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1461 197 

43 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσω ΚΗΙ 3020 60,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1463 198 

44 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΟ 6120 210,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1465 199 

45 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 101575 270,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1467 200 

46 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 88161 615,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1469 201 

47 20-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 2221 123,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1504 202 

48 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
66326 522,75 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1198 203 

49 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
123806 498,15 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1202 204 

50 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
30416 2.091,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1204 205 

51 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
5520 1.150,05 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1206 206 

52 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
7310 891,75 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1208 207 
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53 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
7331 744,15 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1210 208 

54 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
42411 2.008,59 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1220 209 

55 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3088 2.343,15 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1222 210 

56 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
7331 12.681,30 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1224 211 

57 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
94682 522,75 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1226 212 

58 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 
6032 731,85 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1228 213 

59 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 
6036 688,80 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1230 214 

60 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
7307 387,45 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1232 215 

61 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3020 485,85 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1234 216 

62 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
5520 393,60 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1236 217 

63 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
88161 2.730,60 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1238 218 

64 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 276,00 197 ΒΛΓΞΩΛ1-ΟΛΗ Α-1386 219 

65 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
42411 1.125,45 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1430 220 

66 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
62327 1.333,32 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1432 221 

67 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
2221 1.020,90 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1434 222 

68 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
5520 1.999,98 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1436 223 

69 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
3195 40,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1444 224 

70 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
2213 70,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1446 225 

71 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 
6040 75,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1448 226 

72 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
30416 30,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1450 227 

73 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
6032 90,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1452 228 

74 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
5531 40,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1454 229 

75 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 
6050 220,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1456 230 

76 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
2170 15,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1458 231 

77 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 
6171 222,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1460 232 

78 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 
6144 130,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1462 233 

79 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3020 70,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1464 234 

80 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 
6120 70,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1466 235 
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81 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
101575 40,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1468 236 

82 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
88161 763,83 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1470 237 

83 20-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3020 2.600,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1477 238 

84 20-6672. 
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 
123806 620,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1243 239 

85 25-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 3071 246,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1245 240 

86 25-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΟ 6038 344,40 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1247 241 

87 25-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΙ 3071 553,50 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1489 242 

88 25-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3071 172,20 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1246 243 

89 25-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 
6038 201,72 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1248 244 

90 25-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 
3071 584,25 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1490 245 

91 30-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 123806 340,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1494 246 

92 35-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 
2285 45,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1499 247 

93 35-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσω ΚΗΗ 2285 60,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1498 248 

94 30-6672. 
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 
123806 140,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1495 249 

95 70-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΜΕ 112570 1.250,00 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1250 250 

96 70-6263. 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων ΚΗΟ 6022 60,00 202 ΒΛΓΥΩΛ1-ΑΛΦ Α-1500 251 

97 70-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 
6022 356,70 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1249 252 

98 70-6671. 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 
112570 1.371,45 188 ΒΛ0ΧΩΛ1-859 Α-1251 253 

ΣΥΝΟΛΟ 72.458,73 ΕΥΡΩ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΑΥ 2013 ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 00-6116 
Αμοιβή δικαστικού επιμελητή (αριθμ.154/2013 
απόφαση Ο.Ε.) 1031 2.000,00 € 254 

2 35-6693 
Προμήθεια λιπασμάτων & φυτοφαρμάκων (απόφαση 
Δημάρχου Νο 733/2013) 958 241,82 € 255 

3 10-6115 
Αμοιβή ορκωτών λογιστών  (απόφαση Δημάρχου Νο 
670/2013 1272 16.650,00 € 256 

4 10-6634 
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (απόφαση 
Δημάρχου Νο 727/2013) 1057 2.495,18 € 257 

5 10-6691 
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (απόφαση 
Δημάρχου Νο 716/2013) 1254 5.992,56 € 258 
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6 10-6634 
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (απόφαση 
Δημάρχου Νο 727/2013) 1009 1.284,35 € 259 

7 10-6634 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (απόφαση 
Δημάρχου Νο  376/2013) 204 1.045,08 € 260 

8 20-6634 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (απόφαση 
Δημάρχου Νο  339/2013) 763 470,00 € 261 

9 10-6634 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (απόφαση 
Δημάρχου Νο  339/2013) 774 500,00 € 262 

10 
30-6261.005 

Σιδηρουργικές εργασίες σε σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφαση Δημάρχου 
Νο 774/2013 

1384 7.011,00 € 263 

11 
25-7131.001 

Αντικατάσταση αντλίας εισόδου στο Βιολογικό 
Καθαρισμό Κερατέας (απόφαση Δημάρχου Νο 
535/2013) 

949 4.305,00 € 264 

12 30-7311.003 

Απαιτούμενες επισκευές - ενισχύσεις για την έκδοση 
πιστοποιητικού στατικής επάρκειας γηπέδου 
Ολυμπιακού Λαυρίου (αριθμ. 211/2013 απόφαση 
Ο.Ε.) 1261 10.993,28 € 265 

13 
20-7412.003 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΦΟΒΟΛΕΣ 

(αριθμ.91/2013 απόφαση Ο.Ε.) 861 18.450,00 € 
266 

14 15-6693.001 

Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, 
δαπάνες εμβολιασμού, στείρωσης και θεραπείας 
(απόφαση Δημάρχου Νο  502/2013) 898 5.000,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ 76.438,27 ΕΥΡΩ 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 21/2014    

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 Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014», 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/06.02.2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014. 

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/06.02.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 30-7336.009 
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη 
συντήρηση του γηπέδου Λεγραινών 25.339,60 € 2.271,01 € A-268 

2 00-6495.001 
Έκδοση παραβόλου για εξέταση 
προσφυγής  2.000,00 € 50,00 € A-269 

3 00-6452 
Ανανέωση συνδρομής στη νομική βάση 
πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 3.000,00 € 861,00 € A-270 

4 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 7.000,00 € 7.000,00 € A-271 

5 25-6662.015 
Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης στο 
Βιολογικό Καθαρισμό Κερατέας 10.000,00 € 10.000,00 € A-272 

6 25-7135.001 Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης 50.000,00 € 15.000,00 € A-273 

7 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 25.000,00 € 15.000,00 € A-274 

8 20-7131.002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 60.000,00 € 60.000,00 € A-275 

9 
00-6463 

Έξοδα δημοσίευσης ανακοίνωσης 
Τεχνικής Υπηρεσίας για Αγία Μαρίνα- 
Τουρκολίμανο 

600,00 € 200,00 € A-276 

10 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 10.000,00 € 10.000,00 € A-277 

11 00-6452 Ανανέωση συνδρομής στη βάση 
πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ 3.000,00 € 1.845,00 € A-278 

12 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας Ζ΄ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας 255.568,78 € 255.568,72 € A-279 

13 25-6662.016 Δαπάνες διάνοιξης ορυγμάτων δικτύου 
ύδρευσης 5.000,00 € 5.000,00 € A-287 

14 30-7135.001 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης 10.000,00 € 250,00 € A-288 

15 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 € 1.230,00 € A-289 

16 30-6261.004 

Αρχικός καθαρισμός χώρων νεόκτιστης 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 4ου 
Σχολείου Κερατέας - αρχικός καθαρισμός 
βρεφονηπιακού σταθμού  26.130,70 € 7.626,00 € A-290 

17 30-6261.005 
Προμήθεια υλικών για την επισκευή του Α' 
Γυμνασίου Λαυρίου 20.000,00 € 1.752,73 € A-291 

18 10-7133 
Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για το 
αρχείο των Διοικητικών Υπηρεσιών 2.000,00 € 1.185,00 € A-285 

19 15-6693.001 
Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων 
ζώων 8.000,00 € 5.000,00 € A-280 

20 30-7421.011 
Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 
ΒΓΕΘΙ 2.543,33 € 140,00 € A-281 

21 30-7421.009 
Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 2.263,35 € 699,99 € A-282 

22 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων 2.500,00 € 210,18 € A-283 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 21 από 44 

23 30-7424.003 Αποζημίωση από ρυμοτομία Κερατέα 97.152,88 € 3.301,54 € A-284 

24 30-7326.002 
Κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελων στο 
άγαλμα του Κολοκοτρώνη 7.200,00 € 2.153,00 € A-286 

25 10-6251 Συνδρομή συστήματος συναγερμού 500,00 € 500,00 € A-294 

26 10-6461 
Δημοσίευση προϋπολογισμού Δήμου 
Λαυρεωτικής έτους 2014 1.000,00 € 200,00 € A-295 

27 25-6213 
Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 
ΕΥΔΑΠ 1.362.809,89 € 1.362.809,89 € A-293 

28 25-6613 Προμήθεια ειδοποιητηρίων ύδρευσης 5.000,00 € 3.700,00 € Α-292 

29 80-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 754.281,66 42.739,65 € Α-312 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/1975 στην πρώην υπάλληλο του Δήμου 
Λαυρεωτικής, Αναστασία Κωνσταντινίδου 
Αρ. Απόφ.: 22/2014    

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 «χορήγησης εφάπαξ 

βοηθήματος του Ν.103/1975 στην πρώην υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αναστασία 

Κωνσταντινίδου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΥ/04.02.2014 εισήγηση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
« Παρακαλούμε να εγκρίνετε την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στην μόνιμη υπάλληλο  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ  , λαμβάνοντας υπόψη : 

1. τον Ν. 103/75(ΦΕΚ167 τεύχος Α΄ άρθρο 1) περί καταβολής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους 

τέως τακτικούς υπαλλήλους ΝΠΔΔ, οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης 

2. την με αριθμ. 01533/2010 πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί συνταξιοδότησης της 

Κωνσταντινίδου Αναστασίας 

3. τον Ν. 2592/98 άρθρο 30 στον οποίο αναφέρεται ότι το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 

εξομοιώθηκε με αυτό του ΤΠΔΥ 

4. τον Ν. 2512/97 άρθρο 9 περί υπολογισμού εφάπαξ  βοηθήματος του ΤΠΔΥ , ο υπολογισμός έγινε 

για το χρονικό διάστημα από 2/1/1986 (ημερομηνία έναρξης κράτησης του Ν. 103/75) μέχρι 

31/12/2005 (20 χρόνια = 240 μήνες)  

5. τον Ν. 3332/04 άρθρο 21 περί αναλογίας χρόνου καταβολής από το ΝΠΔΔ στο οποίο τηρείτο ο 

λογαριασμός του Ν.103/75 και στον οποίο υπηρετούσε ο υπάλληλος έως 31/12/2004 

6. τον Ν. 3385/05 άρθρο 11 παρ. 2 με την οποία τροποποιείται η αναλογούσα χρονική διάρκεια του 

εφάπαξ βοηθήματος έως 31/12/2005 

7. την με αριθμ. πρωτ. 26573/26-11-2013 αίτησή της για χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : 
Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές τελευταίας 5 ετίας (μισθός ασφάλισης)   = 943,18 €   

Υπολογισμός εφάπαξ βοηθήματος : 
1. για τα πρώτα 73,00 € του μισθού ασφάλισης αντιστοιχεί εφάπαξ 2.025,00 € 

2. το υπόλοιπο πόσο του μισθού ασφάλισης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12 

3. το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63% 

4. και το τελικό άθροισμα διαιρείται δια 420 (420 μήνες = 35 χρόνια) 

5. το δικαιούμενο εφάπαξ προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το μηνιαίο εφάπαξ με τους μήνες 

ασφάλισης 

1. 73,00 € = 2.025,00  

2. 943,18€ - 73,00€ = 870,18 € Χ 12 = 10.442,16  

3. 12.467,16 Χ 216,63% = 27.007,61  

4. 39.474,77 €  / 420 ΜΗΝΕΣ =  93,99  

5. 93,99 Χ 240 ΜΗΝΕΣ = 22.557,60 ΑΠΟ 02/01/1986 ΕΩΣ 31/12/2005  
240 ΜΗΝΕΣ 

Κατόπιν αυτών και προκειμένου να καταβληθεί το ανωτέρω ποσό στη δικαιούχο παρακαλούμε να 

ψηφίσετε την συνολική πίστωση των 22.557,60 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6011.001 του 

Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  ότι η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6011.001 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
έγινε με την υπ’ αριθμ.7/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Με βάση τα ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- τον Ν. 103/75 (ΦΕΚ167 τεύχος Α΄ άρθρο 1) περί καταβολής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους 
τέως τακτικούς υπαλλήλους ΝΠΔΔ, οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, 

- την με αριθμ. 01533/2010 πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί συνταξιοδότησης της 
Κωνσταντινίδου Αναστασίας, 

- τον Ν. 2592/98 άρθρο 30 στον οποίο αναφέρεται ότι το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 εξομοιώθηκε 
με αυτό του ΤΠΔΥ, 

- τον Ν. 2512/97 άρθρο 9 περί υπολογισμού εφάπαξ  βοηθήματος του ΤΠΔΥ , ο υπολογισμός έγινε 
για το χρονικό διάστημα από 2/1/1986 (ημερομηνία έναρξης κράτησης του Ν. 103/75) μέχρι 31/12/2005 
(20 χρόνια = 240 μήνες),  

- τον Ν. 3332/04 άρθρο 21 περί αναλογίας χρόνου καταβολής από το ΝΠΔΔ στο οποίο τηρείτο ο 
λογαριασμός του Ν.103/75 και στον οποίο υπηρετούσε ο υπάλληλος έως 31/12/2004, 
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- τον Ν. 3385/05 άρθρο 11 παρ. 2 με την οποία τροποποιείται η αναλογούσα χρονική διάρκεια του 
εφάπαξ βοηθήματος έως 31/12/2005, 

- την με αριθμ. πρωτ. 26573/26-11-2013 αίτησή της για χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/1975 συνολικού ποσού είκοσι δύο χιλιάδων, 
πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών ( 22.557,60 €), στην τέως υπάλληλο του Δήμου 
Λαυρεωτικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, λόγω συνταξιοδότησης. 
Β. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6011.001 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014. 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων ΔΗΚΕΔΗΛ σε ορκωτό εκτιμητή, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 
Αρ. Απόφ.:23/2014    

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 «ανάθεσης 

εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων ΔΗΚΕΔΗΛ σε ορκωτό εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4152/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1804/28.01.2014 έγγραφό της, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση με την αριθμ.316/2011 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Λαυρεωτικής, ζητά τον ορισμό ορκωτού εκτιμητή για την εκτίμηση των παγίων στοιχείων 
της. 

Επειδή με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) καταργήθηκε το Σώμα 
Ορκωτών Εκτιμητών, η αρμοδιότητα της σύνταξης έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτων ανήκει πλέον σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της 
Δ/νσης Τομέων Παραγωγής του Υπουργείου Οικονομικών.   

Κατόπιν αυτών θα πρέπει ο Δήμος να απευθυνθεί σε αρμόδιο Ορκωτό Εκτιμητή και να του 
αναθέσει την έκδοση σχετικής έκθεσης εκτίμησης των παγίων της ΔΗΚΕΔΗΛ. 

Με βάση τα ανωτέρω, κατατέθηκε προσφορά από την Geoaxis propery & valuation services 
Πιστοποιημένη Εταιρεία Εκτιμητών Ακινήτων RICS, με έδρα στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, οδός Κοραή 
7, με ΑΦΜ 800469572, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ποσού 800,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, την οποία σας θέτω 
υπόψη. 

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

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

- Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013, 
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- Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1804/28.01.2014 έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Λαυρεωτικής, 

- Την κατατεθείσα οικονομική προσφορά 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α) αναθέτει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ΔΗΚΕΔΗΛ στην εταιρεία 
ΓΑΙΟΑΞΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  &  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο 
«GEOAXIS», ΑΦΜ 800469572, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, έναντι του ποσού των 800,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
23%, ήτοι 984,00 ευρώ. 
Β) εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 984,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6737.003 του 
προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο: «διάφορα έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ, αμοιβή 
εκκαθαριστών & λοιπά» οικονομικού έτους 2014 για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 
ΔΗΚΕΔΗΛ από ορκωτό εκτιμητή. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Νο 8 και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού «μελέτη 
κτηματογράφησης, πολεοδόμησης, πράξης εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή 
ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ Δήμου Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:24/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης πρακτικού 

Νο 8 και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού «μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης, 

πράξης εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ Δήμου Κερατέας», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ:ΔΥ/14.01.2014 έγγραφό της, η Τεχνική Υπηρεσία διαβιβάζει το 
πρακτικό Νο8 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την ανωτέρω μελέτη, 
επί του οποίου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, το οποίο σας θέτω υπόψη:  
«Το παρόν Πρακτικό συντάσσεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της εκπόνησης της 

μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β’ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ «ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»  που συγκροτήθηκε σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμό. 168/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Κερατέας, και αποτελείται από 

τους: 

1. Στέργιος Φάτσης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ.Δ.Κ. Αν. Αττικής, Πρόεδρος, 

2. Ζωή Δημητρίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Μεταμόρφωσης, μέλος και 

3. Αναστασία Βλαχοπουλιώτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, μέλος, 

Η Επιτροπή συνήλθε σε διάφορες κλειστές συνεδριάσεις  στα γραφεία  του  Δήμου, σε πλήρη απαρτία, 

προκειμένου να προβεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών  των συμπραττόντων γραφείων 
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μελετών «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ, κλπ» και των συμπραττόντων γραφείων 

«ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ, κλπ».   

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα 13/01/2014, μετά την από 07/01/2014 Πρόσκληση του Προέδρου, που 

απευθύνονταν στα μέλη της Επιτροπής και στα συμπράττοντα Γραφεία που συνεχίζουν στον 

Διαγωνισμό. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι επί τριών μελών 

ήταν παρόντα και τα τρία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ιστορικό της διαδικασίας μέχρι την σύνταξη του παρόντος πρακτικού 
Το Πρακτικό ΙΙ έλαβαν γνώση για πρώτη φορά οι διαγωνιζόμενοι την Τρίτη 08/12/2009. 

Κατά του Πρακτικού ΙΙ κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δύο ενστάσεις, η με Α.Π. 12362/18-12-2009 ένσταση 

της σύμπραξης «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ, κλπ» και η με ΑΠ 12344/18-12-2009 ένσταση της 

σύμπραξης «ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ, κλπ». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το 3ο Πρακτικό (Εισήγηση επί των ενστάσεων) και το απέστειλε με 

το με ΑΠ 08/ΔΤΑ/22547/09 έγγραφο στο Δήμο Κερατέας για την έκδοση της σχετικής απόφασης επ’ 

αυτού από την Προϊσταμένη Αρχή.  

Με την 59/2010 απόφασή της η Δ.Ε. Κερατέας παράπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου για λήψη απόφασης.  

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 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. 

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: 
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 η με ΑΠ 6707/13-04-2011 Δήμου Λαυρεωτικής 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» (Α.Π. Δήμου Λαυρεωτικής 3811/14-4-2011). 

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 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, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην εκ νέου βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών των συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΡΟΙΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ, κλπ» και 

«ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, κλπ» για κάθε κριτήριο – υποκριτήριο αξιολόγησης, 

συντάσσοντας το 6ο Πρακτικό (νέο Πρακτικό ΙΙ) και ανακοίνωσε στους διαγωνιζομένους την 9/11/2012 

την ανακοίνωση τοιχοκόλλησης (υπ’ αριθ. πρωτ. 24877/05-11-2012) του 6ου Πρακτικού. 

Κατά του Πρακτικού 6 (διορθωμένο Πρακτικό ΙΙ) ασκήθηκε η με αρ. πρωτ. 25649/19-11-2012 ένσταση 

από τη σύμπραξη «ΡΟΙΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ, κλπ». Επί πλέον κατατέθηκε από τη σύμπραξη 

«ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ, κλπ» το με αρ. πρωτ. 25331/14-11-2012 έγγραφο. 

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

Πρακτικό 7 (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 6ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ». 

Το Πρακτικό 7 και το 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. 12323/17-06-2013 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής με την 194/2013 απόφαση της, απέρριψε την 

Προδικαστική Προσφυγή της σύμπραξης «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ κλπ». Η απόφαση της ΟΕ 

κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους με το υπ’ αριθμ. 27035/2-12-2013 έγγραφο του Δήμου. 
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Από τον έλεγχο στο οικείο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας  δεν διαπιστώθηκε  κατάθεση αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων μέχρι σήμερα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  επίσης ο κ. Λιανάκης Εμμανουήλ. 

Η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των γραφείων που κατέθεσαν 

επέκταση ισχύος εγγυητικών επιστολών , μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής. 

Οι συμπράξεις αυτές είναι η «ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ κλπ» και η «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ, κλπ». 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι και οι δύο προσφορές είναι έγκυρες 

Στη συνέχεια καταρτίστηκε ο πίνακας για την εύρεση της σταθμισμένης προσφοράς , όπως παρακάτω: 

Από τον Πίνακα προκύπτει ότι η προσφορά με τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία είναι αυτή της 

σύμπραξης γραφείων  «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ, κλπ»   με σταθμισμένη 

βαθμολογία U= 91,38% 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει  στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της μελέτης  

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β’ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ «ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ Ή ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.» στη σύμπραξη γραφείων 
«ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» 
Με συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της προσφοράς της U=91,38% 
Μετά τα παραπάνω κηρύσσεται περατωθείσα η διαδικασία του ανοίγματος των οικονομικών 

προσφορών, κλείνει το παρόν 8ο Πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται σε έξι   (6) αντίγραφα. 

Το  παρόν 8ο Πρακτικό υπογράφεται και υποβάλλεται στο Δήμο Λαυρεωτικής για την έκδοση 

απόφασης ανάθεσης από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4§8 της διακήρυξης». 

Έπειτα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΒΑΘΜ.ΤΕΧΝ.
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(UTP)

ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(ΟΠ) [€]

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (UOΠ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (U)

EMM.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ κλπ 88,51 924.239,00 100,00 91,38

ΡΟΙΚΟΣ ΑΕ ΓΑΙΑ 
ΜΕΛΕΤΑΙ κλπ 86,00 924.239,00 100,00 89,50

UOΠ=100*Οπmin/ΟΠ

U=75%*UTΠ+25%*UOΠ
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο  και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει το με ημερομηνία 13.01.2014 πρακτικό Νο 8 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ «ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ». 
Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο της μελέτης, τη σύμπραξη γραφείων «ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 
ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. 
ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης «τοπογραφικά υπόβαθρα και τεύχη δημοπράτησης για 
την εξυγίανση του εδάφους των σχολικών συγκροτημάτων του Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.:25/2014    

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 «οριστικής 

παραλαβής της μελέτης: «τοπογραφικά υπόβαθρα και τεύχη δημοπράτησης για την εξυγίανση του 

εδάφους των σχολικών συγκροτημάτων του Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.31/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 
απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος. Η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 16 
(τοπογραφικές μελέτες). Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του 
Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στην κα Λήδα Φωτοπούλου, αγρονόμο – τοπογράφο 
μηχανικό, με έδρα στο Χολαργό, Υμηττού 5, με ΑΦΜ 107971295, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Α.Μ.23653, με 
πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία τοπογραφικών μελετών (16), έναντι του ποσού των 4.000,00 ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ), ήτοι 4.920,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 

Στις 05.08.2013 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε τη μελέτη «τοπογραφικά 
υπόβαθρα και τεύχη δημοπράτησης για την εξυγίανση του εδάφους των σχολικών συγκροτημάτων του 
Λαυρίου» και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, η δε ανάδοχος έχει 
συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις της.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Ν.3316/2005. 

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

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 
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- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 31/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 05.08.2013 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
αποφασίζει  ομόφωνα  

εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη «τοπογραφικά υπόβαθρα και τεύχη δημοπράτησης για την 
εξυγίανση του εδάφους των σχολικών συγκροτημάτων του Λαυρίου» η οποία εκπονήθηκε και 
παραδόθηκε εμπρόθεσμα από την κα Λήδα Φωτοπούλου, αγρονόμο – τοπογράφο μηχανικό, με έδρα 
στο Χολαργό, Υμηττού 5, με ΑΦΜ 107971295, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με πτυχίο Α’ τάξης (Α.Μ.23653). 
ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης «μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 
δημιουργία ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση ΦΟΒΟΛΕΣ της 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:26/2014    

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 «οριστικής 

παραλαβής της μελέτης: «μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένης 

εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση ΦΟΒΟΛΕΣ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.91/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 
απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος. Η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 27 
(περιβαλλοντικές μελέτες). Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του 
Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στην κα Μαρία Χριστοπούλου Γεωλόγο, με έδρα Σαπφούς 
53, Καλλιθέα, με ΑΦΜ 128048346, Δ.Ο.Υ. Α’ Καλλιθέας, με πτυχίο Α’ τάξης, έναντι του ποσού των 
15.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 18.450,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 

Στις 06.11.2013 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε τη «μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση 
ΦΟΒΟΛΕΣ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και 
ποιοτικά περατωθεί, η δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις της.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Ν.3316/2005. 

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

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

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 
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- Την υπ’ αριθμ. 91/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 06.11.2013 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
αποφασίζει ομόφωνα 

εγκρίνει και παραλαμβάνει τη «μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένης 
εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση ΦΟΒΟΛΕΣ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» η 
οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από την κα Μαρία Χριστοπούλου Γεωλόγο, με έδρα 
Σαπφούς 53, Καλλιθέα, με ΑΦΜ 128048346, Δ.Ο.Υ. Α’ Καλλιθέας, με πτυχίο Α’ τάξης (αρ. μητρώου: 
23599). 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.1/2014 μελέτης με τίτλο: «προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης 
– κίνησης Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ έτους 2014» και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 27/2014 

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 της υπ’ αριθμ.1/2014 

μελέτης με τίτλο: προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ 

έτους 2014» και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

− 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». 

− Την υπ΄ αριθμ.4/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων αυτού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 

− την υπ’ αριθμ.43/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.88/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, 
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− την υπ’ αριθμ.75/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρίου, 

− Την με ημερομηνία 20.12.2013 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης του Δήμου. 

− Την αριθμ.1/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης 672.374,64 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

− Την υπ’ αριθμ.7/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση των 
πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της προμήθειας καυσίμων 
με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής, καθώς και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής και της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρίου, όπως αναφέρονται στις 
αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Η προμήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή της 
σύμβασης και θα έχει ισχύ ενός (1) έτους. 
  Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια διεθνούς 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 κάθε είδους 
καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

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

− Την με ημερομηνία 20.12.2013 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης του Δήμου, 

− Την αριθμ.1/2014 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), 
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− 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, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2014, 

− Την υπ΄ αριθμ.4/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων αυτού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 

− 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.1/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός 
προϋπολογισμός), συνολικού ποσού 672.374,64 ευρώ, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων αυτού. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από ανοικτό μειοδοτικό 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 Κουντουριώτη 1, 

στις………………, ημέρα ………………. και από ώρα………. έως ………… (λήξη αποδοχής 

προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, στο τηλέφωνα: 2292 3 20147. 

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 
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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. 

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. 

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. 

Επίσης, κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού, τα κατωτέρω: 

(Α) Έλληνες Πολίτες - Αλλοδαποί 
1. 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 αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των 

ΟΤΑ. 

− Είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών τους εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 

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

δραστηριότητας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

ημερομηνίας έκδοσης έξι (6) το πολύ μηνών πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από 

το οποίο να προκύπτει ότι: 

(Ι) δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση 

(ΙΙ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου. Στα κράτη μέλη στα οποία δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση μπορεί να 
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αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής,  από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας).  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 συμμετέχοντος 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.  

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  

νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς 

στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίσουν ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του 

(για διαγωνιζόμενους µε μορφή ΑΕ και ΕΠΕ),  επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). 

6. 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).  

7. 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. 

(Β) Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν ανωτέρω.  

(Γ) Συνεταιρισμοί 
 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 35 από 44 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 

 Υπό πτώχευση 

 Εκκαθάριση 

 Αναγκαστική διαχείριση 

 Πτωχευτικό συμβιβασμό 

 Δεν έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη διαδικασία. 

Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι κατά την ημέρα του διαγωνισμού: 

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

 Ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

(Δ) Ενώσεις Προμηθευτών 

- Όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία. 

- Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

µμικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις 

οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µμεγαλύτερου μεγέθους,  είτε 

µε µη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%  

- Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

- Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.   

- Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

μαζί µε την προσφορά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 

διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.   

- Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 

τις ανωτέρω περιπτώσεις,  μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν 

προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική 

αρχή ή συμβολαιογράφο.   
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Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία,  επιστρέφονται δε η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ο 

φάκελος οικονομικής προσφοράς 

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 και τα Νομικά Πρόσωπα 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 καυσίμων ανά αναθέτουσα αρχή. 

Όσο αφορά το Δήμο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε ανά 

δημοτική κοινότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές κοινότητες, 

Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής κοινότητας. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος 

καυσίμου. 

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό σε προμηθευτή με χαμηλότερο ποσοστό 

έκπτωσης σε περίπτωση που η σχέση της απόστασης από την έδρα της κάθε Δημοτικής Κοινότητας με 

το πρατήριο του προμηθευτή είναι συμφέρουσα. 

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 
Ο εξωτερικός φάκελος θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) 

- Τον πλήρη τίτλο του Δήμου 

- Τον αριθμό διακήρυξης και τον τίτλο της προμήθειας 

- Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

- Τα στοιχεία του προμηθευτή 

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή κηρύξεως απαράδεκτου της προσφοράς θα πρέπει να 
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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 
Ο εσωτερικός φάκελος θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) 

- Τον πλήρη τίτλο του Δήμου 

- Τον αριθμό διακήρυξης και τον τίτλο της προμήθειας 

- Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

- Τα στοιχεία του προμηθευτή 

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 ποσοστό της επί τις 

εκατό (%) έκπτωσης. 

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

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, Κουντουριώτη 1 –Λαύριο, Τ.Κ. 195 00. 
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Προφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην Επιτροπή μετά την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται.  

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

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

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 5: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και προσμετράται από 

την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 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 6: 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……/2014 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών μπορούν 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 προσφορά 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 αποδεκτές, θα γίνει από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης την ……… και ώρα …………………. στο Δημοτικό Κατάστημα. 

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 7: 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. 
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Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς. 

ΑΡΘΡΟ 8: 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 κάθε είδους καυσίμου 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. 

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 9: 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 
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τεχνική περιγραφή, καθώς και κάθε απαραίτητο συμπληρωματικό όρο. 

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

εκπρόσωπο κάθε αναθέτουσας αρχής: (α) το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, (β) τους  

Πρόεδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου, ως νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Προμηθευτής θα αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό από άλλη όμοιά της, καλής εκτέλεσης της προμήθειας που θα αναφέρεται στην 

εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης καθώς και των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού 

των αντίστοιχων ειδών της προμήθειας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 της υπ’ 

αριθμ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, έπειτα από γνωμοδότηση και απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 10: Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 
Η μεταφορά και παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή και σε 

χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

(Α) Το πετρέλαιο θέρμανση θα παραδίδεται στις δεξαμενές των Δημοτικών Καταστημάτων 

Λαυρεωτικής και Κερατέας, των λοιπών κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.  

Για τα νομικά πρόσωπα, η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στα ακόλουθα κτίρια: 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 
1.  Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (οδός Ελευθερίας, αρ.2, Κερατέα)  

2.  ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (οδός Ευεργέτη Κων/νου Α. Πρίφτη, Κερατέα) 

3.  Έδρα διοικητικών υπηρεσιών ΝΠΔΔ (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα) 

4.  Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (περιοχή Ρουμάνικα, Λαύριο) 

5.  ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (Ελ. Βενιζέλου & Φωκ. Νέγρη, Λαύριο) 

6.  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (οδός Αθηνάς, αρ. 29, Λαύριο) 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 
1.  Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου (Άνω Όρια, Λαύριο) 

2.  
Κλειστά Γυμναστήρια Κερατέας (οδός Μπότση, όπισθεν Τροχαίας, Λεωφ. Αθηνών 

– Σουνίου, αρ. 2 Κερατέα) 

3.  Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας (οδός Στ. Ρώμα, αρ. 12, Κερατέα) 

4.  Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου (Μηχανουργείο Λαυρίου)  
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(β) Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης και των βενζινών θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του 

προμηθευτή, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των Υπηρεσιών και κατόπιν έγγραφης εντολής.  

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία του 

Δήμου και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε σχέση 

με άλλα οχήματα. 

Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα 

οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. 

Η τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη, θα γίνεται 

εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Συγκεκριμένα: 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας 

Λαυρεωτικής θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας αυτής. 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 11: Πλημμελής ποιότητα 
Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν διαπιστωθεί νοθεία 

στα παραδιδόμενα καύσιμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 & 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 12: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 
Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται από κάθε αναθέτουσα αρχή , σταδιακά καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατόπιν υποβολής ανάλογων τιμολογίων 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 θα εκδίδει τιμολόγια αμέσως 

μετά την παράδοση του καυσίμου, στο οποίο θα επισυνάπτεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

ημέρας παράδοσης του υγρού καυσίμου, του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, ώστε να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος. 

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 το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 13: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, στις οικονομικές 

εφημερίδες: 

……………………….. 
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…………………………….. 

Και στην τοπική εφημερίδα:…………………………… 

Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί για γνώση των ενδιαφερομένων στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 σε τουλάχιστον 40 ημέρες από 

την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα 

αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 32  παρ. 5 του Π.∆. 60/07  και διότι για τα 

πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Δήμου (www.lavreotiki.gr) από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 30 παρ. 3 Π∆ 60/07 & άρθ. 32 παρ. 6).   

Η παρούσα εστάλη στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις ……. 

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

Ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ.». 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 28/2014 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης περί «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει 
ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 
των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι 
κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την 
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί «αποδέσμευσης 

ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 
ΔΥ/05.02.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

http://www.lavreotiki.gr/
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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 

2.  00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε 
συμβούλια και επιτροπές 

1.500,00 Α-54 Α-296 

3.  00-6711.014 Υποχρεωτική επιχορήγηση Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

105.494,34 Α-65 Α-299 

4.  00-6711.015 Υποχρεωτική επιχορήγηση Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

87.798,03 Α-66 Α-300 

5.  10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών 
ειδών γραφείου 

2.000,00 Α-79 Α-301 

6.  15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 1.500,00 Α-84 Α-302 
7.  15-6117.004 Αμοιβή με σύμβαση έργου ΚΕΠ 10.000,00 Α-85 Α-303 
8.  15-6232.002 Μίσθωμα αγροτικού ιατρείου 1.604,64 Α-88 Α-304 
9.  15-6232.003 Μισθώματα κτιρίων 3.911,92 Α-89 Α-305 
10.  25-6041.001 Τακτικές αποδοχές 7.000,00 Α-46 Α-306 
11.  25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
1.000,00 Α-47 Α-307 

12.  30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 3.600,00 Α-277 Α-308 
13.  35-6641 Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών 
2.000,00 Α-146 Α-309 

14.  80-8231.004 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΠΑΔ – 
ΤΥΔΚΥ 

90.000,00 Α-108 Α-310 

15.  80-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 12.650,33 Α-94 Α-313 
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/05.02.2014 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 2014, όπως αναφέρονται 
κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε 
συμβούλια και επιτροπές 

1.500,00 Α-54 Α-296 

2.  00-6711.014 Υποχρεωτική επιχορήγηση Σχολικής 105.494,34 Α-65 Α-299 
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Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

3.  00-6711.015 Υποχρεωτική επιχορήγηση Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

87.798,03 Α-66 Α-300 

4.  10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών 
ειδών γραφείου 

2.000,00 Α-79 Α-301 

5.  15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 1.500,00 Α-84 Α-302 
6.  15-6117.004 Αμοιβή με σύμβαση έργου ΚΕΠ 10.000,00 Α-85 Α-303 
7.  15-6232.002 Μίσθωμα αγροτικού ιατρείου 1.604,64 Α-88 Α-304 
8.  15-6232.003 Μισθώματα κτιρίων 3.911,92 Α-89 Α-305 
9.  25-6041.001 Τακτικές αποδοχές 7.000,00 Α-46 Α-306 
10.  25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
1.000,00 Α-47 Α-307 

11.  30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 3.600,00 Α-277 Α-308 
12.  35-6641 Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών 
2.000,00 Α-146 Α-309 

13.  80-8231.004 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΠΑΔ – 
ΤΥΔΚΥ 

90.000,00 Α-108 Α-310 

14.  80-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 12.650,33 Α-94 Α-313 

 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος 
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