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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  5 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 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 26 Μαρτίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 13:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 21.03.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 5 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 
Παπανικολάου Νικόλαος, Μπουκουβάλας Λάμπρος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του 
τακτικού Σαλίβερου Γεώργιου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010) 

Απόντα μέλη : 2 
Λουκάς Δημήτρης, Παμφίλης Απόστολος 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για τα χρηματικά εντάλματα 38Α/2014, 
39Α/2014, 42Α/2014 και 43Α/2014 
Αρ. Απόφ.: 38/2014    

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 «απόδοσης 

λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα 38Α/2014, 39Α/2014, 42Α/2014 και 43Α/2014», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ:5495/11.03.2014 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 16/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και ποσού 6.000,00 σε βάρος του ΚΑ 20-

6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014, 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. 

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Χρήστος Μπογιατζόγλου, ΔΕ35 - 

Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ. 
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Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός 

τριμήνου από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 10.05.2014.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την 

κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το όλο ποσό των 7.500,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από 

υπολόγου της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.16/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:5495/11.03.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 38Α/2014, 
39Α/2014, 42Α/2014 και 43Α/2014, έτσι όπως υποβλήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία μαζί με τα 
σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 
Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Χρήστο Μπογιατζόγλου, ΔΕ35 
Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού το οποίο του είχε διατεθεί 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. 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 26Α/2014 
Αρ. Απόφ.: 39/2014    

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 «απόδοσης λογαριασμού για το 

χρηματικό ένταλμα 26Α/2014», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 
πρωτ:5496/11.03.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ. 15/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης 

ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2014, για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 
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Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ο 

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικόλαος Μαργαρίτης ΔΕ1, με βαθμό Δ’. 

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

από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 10.06.2014.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 10.950,90 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 49,10 ευρώ επεστράφη 

με το υπ’ αριθμ.162/2014 γραμμάτιο είσπραξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.15/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:5496/11.03.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 26Α/2014, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Μαργαρίτη Νικόλαο, ΔΕ1, με βαθμό Δ’, από 
υπόλογο του ποσού το οποίο του είχε διατεθεί για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της 
Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 40/2014    

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 
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προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/21.03.2014 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/21.03.2014 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: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 30-7336.009 
Κατασκευή χωρίσματος από γυψοσανίδα στο 
Γυμναστήριο Κερατέας 25.339,60 € 1.230,00 € Α-411 

2 30-7336.009 
Προμήθεια πυροσβεστήρων για το Κλειστό 
Γυμναστήριο Κερατέας 25.339,60 € 180,00 € Α-412 

3 30-7336.009 
Διαμόρφωση χώρου στο Κλειστό 
Γυμναστήριο Κερατέας 25.339,60 € 3.038,10 € Α-413 

4 00-6463 Έξοδα δημοσίευσης τεχνικής υπηρεσίας 600,00 € 400,00 € Α-414 

5 10-6613 
Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για 
διοργάνωση ημερίδας 3.000,00 € 332,10 € Α-415 

6 30-6261.004 Προμήθεια επίπλων για το Ειδικό Σχολείο 26.130,70 € 500,00 € Α-416 

7 
35-6671 

Προμήθεια ανταλλακτικών για το τρακτέρ 
(χλοοκοπτικό) - επαναψήφιση (απόφαση 
Δημάρχου 641/2013) 4.000,00 € 2.189,40 € Α-417 

8 35-6672 Ανταλλακτικά για τα πριόνια και τα 
χλοοκοπτικά της Υπηρεσίας Πρασίνου 1.000,00 € 835,00 € Α-418 

9 
30-6261.004 

Τοποθέτηση χωρίσματος από γυψοσανίδα 
στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, όπου στεγάζεται 
το Ειδικό Σχολείο 26.130,70 € 2.200,00 € Α-419 

10 30-7135.001 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης  7.000,00 € 6.750,00 € Α-420 

11 30-7333.002 Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου 
Λαυρεωτικής 10.000,00 € 10.000,00 € Α-421 

12 30-7333.006 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Αγίου 
Κωνσταντίνου 7.500,00 € 7.500,00 € Α-422 

13 30-6233 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 9.000,00 € 7.770,00 € Α-423 

14 00-6737.004 Έξοδα εκκαθάρισης για λύση ΕΝΕΛ 10.000,00 € 10.000,00 € Α-424 

15 
30-6261.004 

Τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις 
κερκίδες του Κλειστού Γυμναστηρίου του 4ου 
Δημοτικού Σχολείου Κερατέας 26.130,70 € 8.650,00 € Α-425 
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16 10-6613 
Έκδοση έγχρωμων φωτοτυπιών και 
φωτοτυπιών σχεδίου 3.000,00 € 435,00 € Α-426 

17 10-6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 9.000,00 € 3.675,39 € Α-427 

18 35-6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 500,00 € 500,00 € Α-428 

19 45-6635 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & 
καθαριότητα 121,08 € 121,08 € Α-429 

20 10-6615.002 
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού 
Συμβουλίου 20.000,00 € 20.000,00 € Α-430 

21 30-7336.001 
Σιδηρουργικές εργασίες στο ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ 
Λαυρίου 7.500,00 € 2.710,00 € Α-431 

22 35-6692 Προμήθεια φυτών & δενδρυλλίων 1.000,00 € 1.000,00 € Α-432 

23 20-6261.004 
Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων δημοτικών 
κτιρίων ΔΕ Λαυρεωτικής 8.000,00 € 740,00 € Α-433 

24 35-6264 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση 
των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου 1.000,00 € 535,00 € Α-434 

25 10-6613 Προμήθεια πανό διαστάσεων 5,50 Χ1,00 3.000,00 € 370,00 € Α-435 

26 30-6261.004 

Σιδηρουργικές εργασίες για τη συντήρηση των 
σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Λαυρεωτικής 26.130,70 € 3.460,00 € Α-436 

27 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 € 2.000,00 € Α-437 

28 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 9.000,00 € 4.000,00 € Α-443 

29 20-7321.001 
Φωταγώγηση κτιρίων - επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού 53.000,00 € 34.399,36 € Α-447 

30 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών - πάρκων κλπ 10.000,00 € 10.000,00 € Α-448 
ΘΕΜΑ: Άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της υπ’ 
αριθμ.724/2013 απόφασης επιβολής προστίμου στο Δήμο Κερατέας (νυν Δήμος Λαυρεωτικής) 
Αρ. Απόφ.: 41/2014    

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 «άσκησης 

προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της υπ’ αριθμ.724/2013 απόφασης 

επιβολής προστίμου στο Δήμο Κερατέας (νυν Δήμος Λαυρεωτικής)», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής  την αριθμ. πρωτ: 6033/18.03.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 210/2013 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου ασκήθηκε ενδικοφανής προσφυγή κατά της 724/2013 απόφασης επιβολής 

Προστίμου του Προϊστάμενου της ΔΟΥ Παλλήνης, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο πρόστιμο 

ποσού 34.450,00 € για φορολογικές παραβάσεις  και συγκεκριμένα για  λήψη τεσσάρων (4) εικονικών 

φορολογικών στοιχείων, ως προς το πρόσωπο του εκδότη, εκδόσεως της επιχείρησης  GREENMORIA 
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ENTERPRISES LTD & ΣΙΑ Ε.Ε. για την αγορά ξύλινων οικίσκων ISOBOX  για χρήση του πρώην 

Δήμου Κερατέας. 

Η ενδικοφανής αυτή προσφυγή απορρίφθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης 

Διαφορών με την υπ΄αριθμ. 384/28-02-2014 απόφασή του με το αιτιολογικό ότι ο Δήμος δεν απέδειξε 

την καλή του πίστη στις ανωτέρω συναλλαγές. 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου 

διοικητικού δικαστηρίου εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή 

απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Δ/νση 

Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών εντός είκοσι (20) 

ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της. 

Κατόπιν τούτου επειδή ο Δήμος κατά την παραπάνω συναλλαγή βρισκόταν σε καλή πίστη και 

δεν είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει την εικονικότητα των τιμολογίων προτείνουμε την λήψη 

απόφασης για άσκηση της  προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων». 

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

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

− Την υπ’ αριθμ.724/2013 απόφαση επιβολής προστίμου 

− Την υπ’ αριθμ.384/28.02.2014 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6033/18.03.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ.384/28.02.2014 απόφασης του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων για το λόγο ότι ο Δήμος κατά την εν 
λόγω συναλλαγή βρισκόταν σε καλή πίστη και δεν είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει την εικονικότητα 
των τιμολογίων της εν λόγω εταιρείας και συνεπώς κακώς του επιβλήθηκε το ανωτέρω πρόστιμο. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο με θέμα: «η ταμιακή διαχείριση των ΟΤΑ 
– η λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας 
Αρ. Απόφ.: 42/2014    

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 συμμετοχής υπαλλήλων 

σε σεμινάριο», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικοί – Οικονομικοί – Λογιστικοί 

Σύμβουλοι ΟΤΑ – ΝΠΔΔ – Επιχειρήσεων, με έδρα στη Λ. Βουλιαγμένης 564 Β, στην Αργυρούπολη,  
διοργανώνει από 31.03 έως 01.04.2014 σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών με θέμα: «Η ταμιακή διαχείριση 
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των ΟΤΑ – η λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας (θεσμικό πλαίσιο – αρμοδιότητες υπολόγων – 
θέματα οργάνωσης της Ταμειακής Υπηρεσίας – πληρωμές οφειλών – βεβαιώσεις εσόδων – διαχείριση 
οφειλετών & απαιτήσεων – είσπραξη εσόδων – ρυθμίσεις οφειλών – διαγραφές, παραγραφές, 
συμψηφισμοί κ.α.)». 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη της διοίκησης των Δήμων και των Δημοτικών Νομικών 
Προσώπων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών γραφείων Δήμων και δημοτικών 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων, των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ν.Π.Ι.Δ. 

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι: 

- Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ταμιακής υπηρεσίας. 

- Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων 

- Πληρωμές  

- Διαχείριση οφειλετών και απαιτήσεων 

- Ρυθμίσεις οφειλών 

- Διοικητικά και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 

- Αρμοδιότητες υπολόγων 

- Θέματα οργάνωσης ταμιακής υπηρεσίας 

- Διαγραφές, παραγραφές, συμψηφισμοί 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει την οργάνωση και λειτουργία της ταμιακής υπηρεσία ενός Ο.Τ.Α., τις υποχρεώσεις των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτήν, το κύκλωμα βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων και την 
εμπλοκή της ταμιακής υπηρεσίας σε αυτό. Ακόμα το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες διαγραφών 
και παραγραφών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του φορέα, την διαδικασία του συμψηφισμού και 
το πότε μπορούν οι φορείς να προβαίνουν σε αυτόν καθώς επίσης και τα αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης. Τέλος, θα γίνει εκτενής αναφορά στο κύκλωμα των πληρωμών και ιδιαίτερα στα θέματα 
που σχετίζονται με τις αποδόσεις των κρατήσεων. 

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση πρότυπων εγγράφων, ενώ στο τέλος 
κάθε ενότητας θα πραγματοποιηθεί αναλυτική συζήτηση. 

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 90,00 ευρώ ανά άτομο 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Τμήματος Εσόδων 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής: (α) Αικατερίνη Ντελή και (β) Μαρία Δρογγίτη στο 
ανωτέρω σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ανωτέρω σεμινάριο θα βαρύνει τον ΚΑ 00-
6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου και την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και ενημέρωσης των 
υπαλλήλων του Δήμου, σχετικά με τις νέες εγκυκλίους, τις αλλαγές, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις 
στην ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των  υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, 
Αικατερίνης Ντελή και Μαρίας Δρογγίτη, σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η ταμιακή διαχείριση 
των ΟΤΑ – η λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας», το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης: Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικοί – Οικονομικοί – Λογιστικοί Σύμβουλοι ΟΤΑ – ΝΠΔΔ – 
Επιχειρήσεων, με έδρα στη Λ. Βουλιαγμένης 564 Β, στην Αργυρούπολη, ΑΦΜ 800444854, Δ.Ο.Υ. 
Γλυφάδας, στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2014. 
Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 180,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 για να αντιμετωπισθεί η δαπάνη. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.6/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «προμήθεια 
υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών έτους 2014», κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
Αρ. Απόφ.: 43/2014    

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.6/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: προμήθεια υλικών ύδρευσης και 

υδρομετρητών έτους 2014, κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και 

διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

− Την αριθμ.6/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «προμήθεια υλικών ύδρευσης & 
υδρομετρητών έτους 2014», προϋπολογισμού δαπάνης 73.788,07 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις 
σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του. 

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α). 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της προμήθειας με 
πρόχειρο διαγωνισμό. 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ, όπου ορίζεται ότι: «…. οι τεχνικές προδιαγραφές των 

αγαθών, των οποίων η προμήθεια γίνεται με ανοικτό ή κλειστό ή πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίνονται με 

απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης του Δήμου, ήτοι επισκευές και νέες παροχές. 

 Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπ’ 
αριθμ.6/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

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

− Την αριθμ.6/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις 
σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− Την Π1/3306/03.11.2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας. & 
Ναυτιλίας «εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο ΕΠΠ» (ΦΕΚ1780/Β/12.11.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.4/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι 
Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, 

− Την υπ’ αριθμ.186/2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 

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

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.6/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός 
προϋπολογισμός), συνολικού ποσού 73.788,07 ευρώ, για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και 
υδρομετρητών έτους 2014 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπ’ αριθμ.6/2014 
μελέτης. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
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ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …….2014, ημέρα ……….., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 

1 – Λαύριο), με ώρα έναρξης την 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00. 

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

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

Ν.2286/95 και του Ν.3463/2006. 

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

είναι: α) τεχνική έκθεση, β) τεχνικές προδιαγραφές, γ) συγγραφή υποχρεώσεων, δ) ενδεικτικός 

προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 59.990,30 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ήτοι 73.788,07 

ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2014 στους ΚΑ: 25-7135.001 (προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης), ΚΑ 25-6662.003 

(συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης πόλης), ΚΑ 25-7135.003 (προμήθεια υδρομετρητών) και 

τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2015.  

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

διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

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

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γ. Μαργαρίτη – Σ. Σκλέπα  

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

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

φυσικών ή νομικών προσώπων, από το εσωτερικό ή το εξωτερικό που είναι αναγνωρισμένοι 

προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία 

εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια και προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα των εργοστασίων που 

αντιπροσωπεύουν. 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυήσεις 
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Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 

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

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

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 26 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής 

ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. Κάθε δε βλάβη που 

παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ή κατασκευή, πρέπει να 

επανορθώνεται μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που 

δεν επανορθώνεται μέσα στην ταχθεί 

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

διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από 

το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς 

του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

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

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

− Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

− Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όχι μόνο τους φορείς κύριας ασφάλισης αλλά και 

τους φορείς επικουρικής ασφάλισης εργοδοτών και απασχολούμενων. Για τον έλεγχο των ανωτέρω 

στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση του προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 

− Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 67/2007 

(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

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

απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των: 
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1. Ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

2. Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. 

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

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

εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

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

δημοπράτησης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, β. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή 

του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

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

υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη 

συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των 

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

υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

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

αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση 

τους από την Υπηρεσία, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης 

ποιότητας  

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

παραγγελθείσες ποσότητες υλικών σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών από τη στιγμή που λαμβάνει 

την εντολή προμήθειας και στον τόπο που εκτελεί εργασίες το συνεργείο του Δήμου. 

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

ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο 

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των υλικών. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται 

για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Η λέξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

Η επωνυμία του προμηθευτή. 

Το αντικείμενο της προμήθειας. 

Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, ανοικτό φάκελο, στον οποίο 

τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η διακήρυξη. 
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Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 

τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 

κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 

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

γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δήμος 

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

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας 

που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που 

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου 

ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και 

οι ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή 

από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 

κοινοπραξίες. Δεν μπορεί να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που 

εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας, η οποία 

λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο 

από την εταιρεία αυτή. 

ΑΡΘΡΟ  9: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.4/2014 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των 
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προσφορών μπορούν (χωρίς να είναι προϋπόθεση) να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωπο.  

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

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

διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. 

Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση 

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

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

προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή 

μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών 

που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα 

αυτή. 

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

την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και 

γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που 

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

Μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά κατά φύλλο. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ 

αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα 

του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, που είναι αρμόδια και για την αξιολόγησή τους 

στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και 

αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και 

ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

 Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι 

προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 

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

διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 10:  Αξιολόγηση προσφορών 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

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

Η προσφερόμενη έκπτωση. 
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Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

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

ΑΡΘΡΟ  11: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με ένα (1) μήνα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 20,παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 12: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  

Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε 

προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε 

άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική 

σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  

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

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 

διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υπό τους όρους και τη διαδικασία που 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 13: Υπογραφή Σύμβασης 
Ο Ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 

ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισμού και την 

κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

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

περιλάβει τους όρους της διακήρυξης σε συνδυασμό με την οικονομική προσφορά, την τεχνική 

περιγραφή, καθώς και κάθε απαραίτητο συμπληρωματικό όρο. 

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

Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου. 

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

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος διάρκειας προμήθειας - παράδοση υλικών 
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Ο χρόνος παράδοσης θα καλύπτει τα δυο οικονομικά έτη (2014 – 2015) και το τέλος της σύμβασης 

προμήθειας θα επέλθει είτε με την εξάντληση των ποσοτήτων της προμήθειας (συμβατική ποσότητα) 

είτε με έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή από την υπηρεσία του Δήμου (υπηρεσία ύδρευσης ή 

γραφείο προμηθειών). 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα είναι τμηματική και σύμφωνα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας. Ο δε ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός δύο (2) ημερών 

από την εκάστοτε παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω έγγραφου μηνύματος με 

FAX. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, άμεσα μετά την παραλαβή του έντυπου δελτίου 

παραγγελίας. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 

εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανωτέρα βία. 

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον προμηθευτή που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να 

αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος δαπάνης του εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από της 

ειδοποιήσεως. 

Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι 

δεσμευτική. Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 

ΑΡΘΡΟ  15: Παραλαβή των υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής (σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).    

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση και στα  άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.   

Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) η  επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να προτείνει την    

απόρριψη    των παραλαμβανομένων ειδών.  

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

από της ίδιας προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο 

συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από 

την αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 16: Τρόπος πληρωμής 
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Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με την ποσότητα 

που παραλαμβάνεται κάθε φορά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

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

προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου 

καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

(α) Φόρος εισοδήματος 

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

(γ) Υπέρ Δημοσίου 0,25%  

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

(ε) Επί των κρατήσεων (γ) και (δ) οφείλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% 

(στ) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της 

συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

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

ΑΡΘΡΟ 17: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον τοπική εφημερίδα κατά τα νόμιμα 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και 

θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής & 

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 18: Τελικές Διατάξεις  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 2286/95 και η 

11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)  όπως ισχύουν.                                                                                   
Δ. Διαθέτει πίστωση (α) ποσού 35.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7135.001, (β) ποσού 5.000,00 
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6662.003, (γ) ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7135.003 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014. 
ΘΕΜΑ: Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού «Μελέτη 
Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας Βρωμοπούσι ή 
Καλοπήγαδο Δήμου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 44/2014    

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 «ελέγχου 

νομιμότητας δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού «Μελέτη Κτηματογράφησης, 
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Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο Δήμου 

Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.24/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο 

8 και η κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού «μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης, 
πράξης εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ Δήμου Κερατέας». 

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ:6367/21.03.2014 έγγραφό της εισηγείται τα κατωτέρω: 
«Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης που αφορά την κατακύρωση του μειοδότη του 

διαγωνισμού Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας 

Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο Δήμου Κερατέας», σας διαβιβάζουμε συνημμένα επιμέρους 

δικαιολογητικά και πτυχία του μειοδότη (άρθ. 23 και παρ. 21.2 της διακήρυξης): 

1. μελετητικά πτυχία σύμπραξης (παρ. 21.2 διακήρυξης) 

2. ενυπόγραφο σημείωμα κοινού εκπροσώπου σύμπραξης (παρ. 23.1.1 διακήρυξης) 

3. αποσπάσματα ποινικού μητρώου (παρ. 23.1.2.α διακήρυξης) 

4. πιστοποιητικά περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (παρ.23.1.2..β 

διακήρυξης) 

5. πιστοποιητικά περί μη διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος (παρ.23.1.2..γ 

διακήρυξης) 

6. αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας (παρ.23.1.2..δ διακήρυξης) 

7. αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας (παρ.23.1.2..ε διακήρυξης) 

Η Υπηρεσία έλεγξε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας 

προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης» 

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

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

− την υπ’ αριθμ.24/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:6367/21.03.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

− το άρθρο 23 και παρ. 21.2 της διακήρυξης 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τη σύμπραξη γραφείων 
«ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΛΩΡΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ «ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή 
ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ». 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 45/2014    

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 1ο 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 εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αποδεσμεύσεις προέκυψαν από 
τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού. 

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 αριθμ. 
πρωτ:6696/26.03.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε 

εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των 

κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά 

αυτών να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  00-6053.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ – ΤΕΑΔΥ – 
Υγειον. & λοιπών ειδικών θέσεων 

8.649,70 Α-29 Α-438 

2.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού 

36.000,00 Α-44 Α-439 

3.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας – 
ΕΥΔΑΠ 

26.500,00 Α-293 Α-440 

4.  20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων – φωτιστικών 
(λαμπτήρες) 

30.000,00 Α-275 Α-441 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010,  

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

- την αριθμ. πρωτ:6696/26.03.2014 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.  00-6053.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ – ΤΕΑΔΥ – 
Υγειον. & λοιπών ειδικών θέσεων 

8.649,70 Α-29 Α-438 

2.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού 

36.000,00 Α-44 Α-439 

3.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας – 
ΕΥΔΑΠ 

26.500,00 Α-293 Α-440 

4.  20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων – φωτιστικών 
(λαμπτήρες) 

30.000,00 Α-275 Α-441 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση του αριθμ. πρωτ:6602/24.03.2014 πρακτικού 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων – 
κατακύρωση αναδόχου 
Αρ. Απόφ.: 46/2014    

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 2ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης του αριθμ. πρωτ:6602/24.03.2014 πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων – κατακύρωση αναδόχου». 
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 εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, λαμβανομένου υπόψη ότι η σύμβαση με τον προηγούμενο προμηθευτή 
λήγει και η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί                                                                                                                                                                                                                          
«έγκρισης του αριθμ. πρωτ:6602/24.03.2014 πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και 
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αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων – κατακύρωση αναδόχου», μπορεί να 
συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 
12.12.2012 (ΦΕΚ Α’/240) και κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’) και την εγκύκλιο 3 (αρ. 
πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία ανάδειξης 
προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες: α) τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, 
γ) πετρελαιοειδών, δ) φαρμάκων πραγματοποιείται πλέον από το Δήμο. 
2. την υπ’ αριθμ.43/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
3. την υπ’ αριθμ.88/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
4. την υπ’ αριθμ.75/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, 
Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρίου. 
5. 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. 
6. 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. 
7. την υπ’ αριθμ.1/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και το από 20.12.2013 έγγραφο του Γραφείου 
Κίνησης του Δήμου. 
8. την υπ’ αριθμ.27/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 
9. την αριθμ.37/2014 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια δημόσιου 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 24 Μαρτίου 2014, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία ακολούθως συνέταξε το αριθμ. 
πρωτ:6602/24.03.2014 πρακτικό, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

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

 (ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 24 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα  και ώρα 

10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 του 
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ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.4/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να διενεργήσει το δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.37/10.02.2014 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την 

προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου αυτού για ένα (1) έτος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Παπαθανάση Μαρία – Ζωή, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών 

2. Μαγγανάς Ηλίας, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Παππάς – Κλεισούρας Δημήτριος, ΔΕ29 Οδηγών 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα: 

- στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

- στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου,  

- στις οικονομικές εφημερίδες: Γενική Δημοπρασιών - Ναυτεμπορική 

- στις τοπικές εφημερίδες: Χτύπος - Παλμός 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

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

ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι 

μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

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

προμηθευτές: 

Α – Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος Σουνίου 13, με ΑΦΜ 

999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), η οποία κατέθεσε προσφορά με αριθμ. πρωτ: 

6549/24.03.2014. 

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

(Λαυρίου), η οποία κατέθεσε προσφορά με αριθμ. πρωτ: 6550/24.03.2014. 

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών (ώρα 11:00), η 

Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της 

διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φακέλους καλά 

σφραγισμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ και 

προχώρησε στην αποσφράγιση τους. 
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Βάση της υπ’ αριθμ.37/2014 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε 

ο διαγωνισμός, συντάχθηκε ο πίνακας Ι των δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι και οι δύο (2) εταιρείες που έλαβαν 

μέρος στο διαγωνισμό υπέβαλλαν το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών και μπορούν να 

προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών. 

Στη συνέχεια και ώρα 11:30 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ:37/2014 διακήρυξης 

Δημάρχου. 

Οι προσφορές που κατατέθηκαν έχουν ως ακολούθως: 

1 – Η εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος Σουνίου 13, με 

ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), κατέθεσε προσφορά με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις 

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

πετρέλαιο θέρμανσης. Η προσφορά αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

2 - Η εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου (Λαυρίου), κατέθεσε προσφορά με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) στη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης, για τα είδη πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super, πετρέλαιο 

θέρμανσης. Η προσφορά αφορά τη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής, το Νομικό Πρόσωπο 

«ΘΟΡΙΚΟΣ», το Νομικό Πρόσωπο «ΚΕΦΑΛΟΣ», τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & 

Τηλεθέρμανσης Λαυρίου. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη: 

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

2. τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, 

3. την υπ’ αριθμ.1/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

4. την αριθμ.37/10.02.2014 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

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

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

Δημοτικής Ενότητα Κερατέας στην εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, 

Λεωφόρος Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), με προσφορά ποσοστού 

μηδέν τοις εκατό (0%) για τα είδη: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης στη 
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νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 

Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο 

ποσό των 333.447,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Β - υπέρ της  κατακύρωσης της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών: (ι) της 

Δημοτικής Ενότητα Λαυρεωτικής, (ιι) του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, (ιιι) 

του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, (ιv) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

– Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρίου, στην εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό 

Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό 

(0%) για τα είδη πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super και πετρέλαιο θέρμανσης στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 

Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο 

ποσό των 338.926,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 20 και 21 του ΕΚΠΟΤΑ.  

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

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

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

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:6602/24.03.2014 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών, 

αποφασίζει  ομόφωνα  
α) Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ:6602/24.03.2014 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων, ο οποίος 
διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 24 Μαρτίου 2014. 
β) Κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Δημοτικής Ενότητα Κερατέας στην εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, 
Λεωφόρος Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), με προσφορά ποσοστού 
μηδέν τοις εκατό (0%) για τα είδη: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό 
των 333.447,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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γ) Κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών: (ι) της 
Δημοτικής Ενότητα Λαυρεωτικής, (ιι) του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, (ιιι) 
του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, (ιv) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρίου, στην εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό 
Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό 
(0%) για τα είδη πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super και πετρέλαιο θέρμανσης στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό 
των 338.926,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
δ) Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου να υπογράψει τις συμβάσεις 
ανάθεσης της προμήθειας. 
ε) Οι συμβάσεις των Νομικών Προσώπων «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής και 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρίου θα υπογραφούν από 
του Προέδρους των Αναθετουσών Αρχών. 
 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                                                                                                                     

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος 
 
 Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Μπουκουβάλας Λάμπρος 
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