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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  7 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 9 Απριλίου 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 9 Απριλίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 13:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 04.04.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 5 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Κατσουνάκης Κυριάκος, 
Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος 

Απόντα μέλη : 2 
Λουκάς Δημήτρης, Παμφίλης Απόστολος 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 51/2014    

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/04.04.2014 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/04.04.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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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 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 35-7131 Προμήθεια χλοοκπτικού μηχανήματος 546,19 € 450,00 € Α-462 

2 30-7336.001 
Προμηθέα σκυροδέματος για συντηρήσεις 
κοινοχρήστων χώρων Κερατέας 7.500,00 € 3.700,00 € Α-463 

3 20-6634 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 4.000,00 € 4.000,00 € Α-464 

4 10-6266.002 Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών 5.000,00 € 5.000,00 € Α-465 

5 10-6266.003 Επιτόπια υποστήριξη hardware 5.500,00 € 5.500,00 € Α-466 

6 10-6266.004 Άδειες χρήσης λογισμικού 10.000,00 € 10.000,00 € Α-467 

7 
20-7134.001 

Αναβάθμιση εφαρμογής χρονοπαρουσίας 
(επαναψήφιση πίστωσης - απόφαση Δημάρχου 
753/2013) 2.400,00 € 2.400,00 € Α-468 

8 25-7131.001 Προμήθεια αντλίας εισόδου Βιολογικού 
Καθαρισμού Κερατέας 16.000,00 € 6.200,00 € Α-469 

9 25-6264.002 Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίου εισόδου 10.000,00 € 4.920,00 € Α-470 

10 
25-7131.002  

Προμήθεια & τοποθέτηση αντλίας στο 
αντλιοστάσιο της περιοχής Μπουζαλάδες του 
Δήμου Λαυρεωτικής 10.000,00 € 9.350,00 € Α-471 

11 25-6264.001  Επισκευή αντλίας σιντριβανιού πλατείας Αγίου 
Δημητρίου Κερατέας 10.000,00 € 2.320,00 € Α-472 

12 00-6463  Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.600,00 € 2.000,00 € Α-473 

13 10-6261.001 Συντήρηση & επισκευή κτηρίων 5.000,00 € 5.000,00 € Α-474 

14 15-6162.001 Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών 20.220,71 € 20.220,71 € Α-475 

15 10-7134 Προμήθεια η/υ για τις ανάγκες της Τεχνικής 
Υπηρεσίας (ΔΕ Κερατέας) 6.500,00 € 1.500,00 € Α-476 

16 20-7135.003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 15.000,00 € 15.000,00 € Α-477 

17 20-7331.002 Προμήθεια χρωμάτων για τη ΔΕ Λαυρίου 3.000,00 € 3.000,00 € Α-478 

18 20-7331.003 Προμήθεια χρωμάτων για τη ΔΕ Κερατέας 3.000,00 € 3.000,00 € Α-479 

19 20-7332.001  
Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρίου 20.000,00 € 15.000,00 € Α-480 

20 20-7332.003 
Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 18.000,00 € 9.631,00 € Α-481 

21 30-7425.001 
Ονοματοδοσία οδών και αρίθμηση οικιών Αγίου 
Κωνσταντίνου 15.000,00 € 15.000,00 € Α-482 

22 30-7413.003 
Μελέτη εξυγίανσης εδαφών σχολικών 
συγκροτημάτων Λαυρίου 4.920,00 € 4.920,00 € Α-483 
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23 10-6265 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 € 2.000,00 € Α-484 

24 25-7336.001 Αποφράξεις 11.500,00 € 11.100,00 € Α-485 

25 35-7425.002 
Χρήση γερανοφόρου οχήματος για κοπή 
φοινίκων 8.000,00 € 3.580,00 € Α-486 

26 30-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών 15.000,00 € 14.000,00 € Α-487 

27 00-6495.001 Καθαρισμός κουρτινών (παραβάν) εκλογών 2.000,00 € 365,00 € Α-488 

28 30-7411.001 
Στατική μελέτη για το Πολιτιστικό Κέντρο 
Ποντίων 5.574,85 € 5.574,85 € Α-489 

29 30-7411.003 
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το Πολιτιστικό 
Κέντρο Ποντίων 5.574,85 € 5.574,85 € Α-490 

30 35-7425.005 Θερμική θεραπεία φοινικοειδών 10.000,00 € 3.100,00 € Α-491 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 52/2014    

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 δαπανών 

πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής την από 02.04.2014 εισήγηση του Προέδρου, όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στο 

συνημμένο πίνακα». 

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

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

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

− Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την από 02.04.2014 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και τη συνημμένη 
κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.13/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 112/27.01.2014 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 184,5 30-7336.009 

ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50/15.02.2014 

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΥΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΗΝ ΟΔΟ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΒΛΑΒΗΣ  ΣΩΛΗΝΑ  ΣΤΟ ΣΜΑ 369,00 25-7336.001 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 150/27.01.2014 

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 192,25 20-7131.003 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ  8/16.02.2014 

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 258,4 20-7131.003 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ  5/16.2.2014 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 221,4 20-7321.001 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 7/5.02.2014 

ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 88,56 20-7135.002 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ  4/5.02.2014 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4 UPS ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 43,05 10-6265 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 
ΑΠΥ 

372/15.03.2014 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 369,00 45-6261.002 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 
ΑΠΥ 

373/23.03.2014 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ 369,00 30-6261.005 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 
ΑΠΥ 

374/23.03.2014 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 2ο 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 369,00 20-7321.001 

ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΜ 2/17.03.2014 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ 
ΚΛΑΔΙΑ  369,00 20-7332.003 

ΣΥΝΟΛΟ 2833,16 €   
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 53/2014    

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 δαπανών 

πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ: 7160/01.04.2014 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας, στο 
οποίο αναφέρονται τα κατωτέρω: 
          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στο 

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

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

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

− Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ΄αριθμ.7160/01.04.2014 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.13/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 54/2014    

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 «αποδέσμευσης 

ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την από 01.04.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 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. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΝΑ 18/24-3-2014 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΛΕ LCL95 
P7 125A KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
LODA LOUA 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

365,45 20-7135.002 

2 Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & 
Η. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 162/31-3-2014 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΡΑΚΟΡ ½΄΄ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΑ 
ΡΑΚΟΡ ½΄΄ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΡΑΚΟΡ 
1΄΄ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΡΑΚΟΡ  
ΑΡΣ 28*3,0*1΄΄ 
ΟΡΙΧ.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

368,91 25-6264.004 

3 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 466/31-3-2014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ 258,30 30-7332.001 

ΣΥΝΟΛΟ 992,66 ΕΥΡΩ 
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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.  80-8114.001 Κρατήσεις ΔΕΗ περασμένων ετών 69.560,74 Α-93 Α-442 

2.  20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 Α-443 Α-451 

 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 ΔΥ/01.04.2014 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.  80-8114.001 Κρατήσεις ΔΕΗ περασμένων ετών 69.560,74 Α-93 Α-442 

2.  20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 Α-443 Α-451 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 30.477,99 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
20-7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» 
Αρ. Απόφ.: 55/2014    

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 30.477,99 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: 

φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7464/04.04.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν επέκταση δικτύου δημοτικού 

φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Λαυρεωτικής. Η συνολική δαπάνη για την 

εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 30.477,99 ευρώ, το οποίο θα πρέπει 

να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής τους . 
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Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 30.477,99 

ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού», 

καθώς και για τον ορισμό υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής να έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται ως προθεσμία πληρωμής και να 

απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη ΔΕΔΔΗΕ». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− το αριθμ. πρωτ: 7464/04.04.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα συνημμένα έγγραφα 
της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 30.477,99 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 και την έκδοση ισόποσου 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη 
Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει 
επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
09.07.2014. 
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: Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα 
του Δήμου Λαυρεωτικής» και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 56/2014    

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 

μελέτης με τίτλο: προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 8 από 29 

− Την αριθμ.16/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «προμήθεια λιπαντικών για τα 
οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 68.535,60 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

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

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

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της προμήθειας με 
πρόχειρο διαγωνισμό. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ, όπου ορίζεται ότι: «…. οι τεχνικές προδιαγραφές των 

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

απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου». 

− Την υπ’ αριθμ.7/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 
πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 10-6641, 15-6641, 20-6641, 25-6641, 35-6641, 35-6644, 70-6641 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014. 

− Την υπ’ αριθμ.205/2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προμήθειας λιπαντικών με πρόχειρο διαγωνισμό. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− 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 αριθμ.16/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− Την υπ’ αριθμ.205/2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τον πρόχειρο διαγωνισμό, 
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− 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.16/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία (τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός 
προϋπολογισμός), συνολικού ποσού 68.535,60 ευρώ, για την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα 
και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
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, στα τηλέφωνα: 2292 3 20147 & 20162. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 

προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί εφόσον γι’ αυτούς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 

ΕΚΠΟΤΑ περί «ενώσεων προμηθευτών». 

2. Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διαγωνισμού ως εξής: 

- Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση), η προσφορά κατατίθεται από τον ίδιο, με 

την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν με 

υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. 

- Αν ο διαγωνιζόμενος είναι α) νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ), την προσφορά καταθέτει εκείνος που 

εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία προσκομίζοντας αντίγραφο του καταστατικού από το Πρωτοδικείο με 

όλες τις τροποποιήσεις, β) αν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ την προσφορά καταθέτει αυτός που 

εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία, προσκομίζοντας αντίγραφο (ΦΕΚ σύστασης) ή πρόσωπο που 

εξουσιοδοτείται ειδικά για το σκοπό αυτό προσκομίζοντας αντίγραφο πρακτικού εξουσιοδότησης Δ.Σ. 

εταιρείας, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά συμμετοχής: 
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- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι 5% µε το ΦΠΑ επί της συνολικής 

προΰπολογισθείσης δαπάνης από την υπηρεσία ήτοι 3.426,78 ευρώ και διάρκεια εγγυητικής 

επιστολής 150 ημερών και την προϋπόθεση να ισχύει σε περίπτωση επανάληψης του 

διαγωνισμού.   

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

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

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

67/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

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

νομικού προσώπου απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των: 

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

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. 

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

- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- 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. 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, απ' το 

οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

α) 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. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν. 

β) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

γ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

δ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών 
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υποχρεώσεων της όσο και των υποχρεώσεων της προς υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, καθώς 

και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών 

δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

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

ελλιπής και δε λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχτεί ο φάκελος 

που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

4. Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Στη 

σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης 

ποιότητας. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

Όλα τα έγγραφα που απατούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Χρόνος & τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης την 

ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής έως την προηγούμενη του διαγωνισμού. 

Προφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην Επιτροπή μετά την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε ανά 

δημοτική κοινότητα είτε και για τις δύο (2) δημοτικές κοινότητες, όπως ορίστηκαν ανωτέρω. Σε κάθε 

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

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή ή από 

διάφορους προμηθευτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

α) Δήμος Λαυρεωτικής, β) ο αριθμός διακήρυξης, γ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δ) τα 

στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους 

διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής (όπως αυτά αναφέρθηκαν στο άρθρο 

2 της παρούσης). Στον ίδιο φάκελο, επίσης, τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει: 
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- Το είδος της προμήθειας 

- Την τιμή για κάθε είδος χωρίς ΦΠΑ 

- Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε 

προσφερόμενου είδους λιπαντικού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους ή 

δεν καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανά Δημοτική Ενότητα. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι 

οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος λιπαντικού για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Η προσφορά κατατίθεται αποκλειστικά και μόνο στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου 

Λαυρεωτικής (παράρτημα Ι της μελέτης). 

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό 

ποσότητες των ειδών. Ο προμηθευτής όμως είναι υποχρεωμένος να εφοδιάσει το Δήμο με όλη την 

ποσότητα που προϋπολογίσθηκε εάν αυτό απαιτηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Αποσφράγιση των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια από την 

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

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών μπορούν (χωρίς να είναι προϋπόθεση) να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωπο. Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

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

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 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 που κρίθηκαν αποδεκτές, γίνεται από την Επιτροπή και 

ακολουθεί σχετικά ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. 

Προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 

ενδιαφερόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της 

αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 

(ΕΚΠΟΤΑ) και λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

- Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

- Η προσφερόμενη έκπτωση. 

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

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή συνολικά στις ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού και με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή για κάθε είδος και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη 

της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη 

παράταση. 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. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

Οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν δήλωση για τη συμμόρφωση ή 

απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και 

κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν μαζί με την προσφορά τους να καταθέτουν έντυπα στα οποία θα 

αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η δυνατότητα συσκευασίας του κάθε είδους ώστε να είναι 

δυνατή η αξιολόγησή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Ανακήρυξη μειοδότη 

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) 

που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης και με την 
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προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν λιπαντικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. 

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. 

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 10: Υπογραφή Σύμβασης 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Μετά την 

ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό 

μόνο χαρακτήρα. 

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 11: Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ποσοτήτων των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Γραφείου Κίνησης του Δήμου. Υπέρβαση του 

χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο 

παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες 

των λιπαντικών μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ δύο (2) ημερών, χωρίς να υπάρχει όριο κατώτατης 

ποσότητας παράδοσης. 

Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν.1599/86, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα 

εφοδιάζουν το Δήμο με τις παραγγελθείσες ποσότητες, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών και χωρίς να 

υπάρχει περιορισμός κατώτατου ορίου παραγγελίας. 
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Εφόσον κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις η 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής προτείνει αντικατάσταση αυτών και αν ο προμηθευτής δε συμμορφωθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα, πέραν της έκπτωσης ο Δήμος δύναται να προβεί στην κάλυψη τους ως 

δαπάνες με την εγγυητική του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

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, ποσοστό 4% 

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

(γ) Υπέρ Δημοσίου 0,25%  

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

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

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

συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

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

 

ΑΡΘΡΟ 13: Κοινοποίηση – δημοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης, 

περίληψη θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

 
ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση πρακτικών Επιτροπής 
με ημερομηνία 13.03.14, 28.03.14, 31.03.14, 02.04.14) 
Αρ. Απόφ.: 57/2014    
 

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 «συντηρήσεων και 

επισκευών οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τα ακόλουθα: 

http://www.lavreotiki.gr/
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για 
την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 
3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμ.33/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο 
«δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με το από 13.03.2014 
πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 
1. ΚΗΗ-5520 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του  συστήματος  πέδησης. 
2. ΚΗΗ-2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  της  

υπερκατασκευής. 
Με το από 28.03.2014 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων 

οχημάτων: 
1.   ΚΗΙ-3088 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του  συστήματος  

πέδησης και λίπανση. 
2. ΚΗΗ-2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  του  συστήματος  

πέδησης.  
3. ΚΗΗ-7307 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  του  συστήματος  

πέδησης, λίπανση, πλύσιμο.  
4. ΚΗΟ-5635 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  του  συστήματος  

πέδησης,  λίπανση,  πλύσιμο.  
5. ΚΗΟ-6036 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  του  συστήματος  

πέδησης, λίπανση. 
6. ΚΗΟ-6037 (ΣΑΡΩΘΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  του  συστήματος  πέδησης. 
7. ΚΗΟ-6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  του  συστήματος  

πέδησης, λίπανση. 
8. ΚΗΟ-6093 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  του  συστήματος  

πέδησης. 
Με το από 31.03.2014 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων 

οχημάτων: 
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1. ΚΗΟ-5635 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση  των  
ελαστικών. 

2. ΚΗΟ-6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο  όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση  των  
ελαστικών. 
Με το από 02.04.2014 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων 

οχημάτων: 
1. ME-42411 (MΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή μίζας καθώς και 

αντικατάσταση συσσωρευτή.  
 

2. ΚΗΟ-6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή δυναμό,  φάρου  
και  φώτων.  

3. ΚΗΟ-6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή δυναμό, φώτων 
και πίσω  προβολέα.  

4. ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή μίζας, φώτων  
και πίσω  προβολέα.  

5. ΚΗΗ-2226 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή δυναμό, κλειδαριά 
πόρτας  και  ηλεκτρικών παραθύρων. 

6. ΚΗΗ-5520 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή φώτων και τοποθέτηση  
προβολέων.  

7. ΚΗΙ-3092 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή φάρου,  δυναμό  και  
αισθητήρα  στροφάλου. 

8. ΚΗΙ-3140 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αλλαγή  δυναμό  και  ιμάντα. 
9. ΚΗΙ-7307 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση φάρου,  

επισκευή  προβολέα. 
10. ΚΗΙ-7310 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή φλάς,  φώτων  και αλλαγή  

καθρέπτη. 
11. ΜΕ-88161 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Στο  μηχάνημα έργου, θα πρέπει να γίνει  λίπανση  και  

αλλαγή  σκούπας. 
12. ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη  

συντήρηση  κινητήρα  και  λίπανση 
13. ΚΗΟ-6038  (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή κινητήρα  και λίπανση.  
14. ΚΗΗ-2221  (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  ανάρτησης.  
15. ΜΕ-42411 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΡΓΟΥ): Στο μηχάνημα έργου θα πρέπει να γίνει συντήρηση 

κινητήρα και επισκευή συστήματος  ψύξης.  
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16. ΚΗΙ-3140 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  επισκευή  συστήματος  τροφοδοσίας  
και  λίπανση.  

17. ΚΗΙ-7331 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα, θα πρέπει να γίνει  επισκευή  υδραυλικού  συστήματος  
και  αλλαγή  μεσαία  τριβή.  

18. ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν  λίπανση  και  αλλαγή  
μαρκούτσια.  

19. ΜΕ-88151 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  επισκευή  συστήματος  ψύξης.  
20. ΚΗΟ-6093  (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση κινητήρα, 

λίπανση.  
21. ΚΗΟ-6037 (ΣΑΡΩΘΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση κινητήρα επισκευή  

συστήματος  διεύθυνσης  και  αλλαγή  σκούπας.  
22. ΚΗΗ-2285  (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  επισκευή  συστήματος  ψύξης. 
23. ΚΗΗ-2171 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση κινητήρα και επισκευή 

συστήματος πέδησης, διεύθυνσης  και ανάρτησης. 
24. ΚΗΟ-6120 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  συστήματος  πέδησης. 
25. ΚΗΟ-6050 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  συστήματος  

αμπραγιάζ. 
26. ΚΗΙ-3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει έλεγχος  υδραυλικού  

συστήματος. 
27. ME-30416 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αλλαγή υαλοκαθαριστήρων. 
28. ΜΕ-101575 (ΣΑΡΩΘΡΟ):  Στο όχημα θα πρέπει να γίνει έλεγχος  κυκλώματος  αέρος. 
29. ΜΕ-123806 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει γενικό  σέρβις κινητήρα  και  

μηχανήματος. 
30. ΚΗΙ-3022 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  λεβιέ  ταχυτήτων,  

συντήρηση  κινητήρα, έλεγχος πέδησης, ανάρτησης, διεύθυνσης. 
31. ΚΗΙ-3158 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει γενικό  σέρβις  κινητήρα  και  

επισκευή  συστήματος  πέδησης. 
32. ΚΗΗ-2213 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει έλεγχος  πέδησης, 

ανάρτησης, διεύθυνσης, διαφορικού,  γενικό  σέρβις  κινητήρα. 
33. ΚΗΙ-7345  (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει γενικό  σέρβις  κινητήρα, επισκευή  

ηλεκτρικού  συστήματος  και  γενικός  έλεγχος  όλων  των  συστημάτων. 
34. KHΙ-7345 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή προφυλακτήρα και 

αριστερής πλευράς.  
35. ΚΗΙ-3092 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  πλαϊνής πόρτας  

και  γρύλλου  παραθύρου.  
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36. ΚΗΙ-3140 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή μηχανισμού  πόρτας, 
καθίσματος οδηγού  και  πατώματος.  

37. ΚΗO-6050 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο  όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  ελαστικών  και  
πίσω  πόρτας.  

38. ΚΗΟ-6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικών 
τοποθέτηση  μεταχειρισμένου  και  επισκευή  συστήματος  ανύψωσης  κάδων. 

39. ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  ελαστικών, 
τοποθέτηση  μεταχειρισμένου  και  επισκευή  μαρκούτσι στο  σύστημα  ανύψωσης  κάδων. 

40. ΚΗΙ-7345 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  ελαστικών. 

41. ΚΗΙ-3020 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή ελαστικών, τοποθέτηση  
μεταχειρισμένου  και επισκευή  υδραυλικού  συστήματος ανέλκυσης  κάδων. 

42. ΜΕ-123806 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΡΓΟΥ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  ελαστικών, 
επισκευή  μπούμας και  μαρκούτσια. 

43. ΚΗΙ-3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  ελαστικών, 
τοποθέτηση  μεταχειρισμένου  και επισκευή  πίσω  σκαλοπάτι. 

44. ΚΗΟ -6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  ανάρτησης. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

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

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή 
του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Τα με ημερομηνία 13.03.2014, 28.03.2014, 31.03.2014 & 02.04.2014 πρακτικά της Επιτροπής 
Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
1. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 Επικαθήμενου στην εταιρεία Α. Καούσης ΑΕ, βιομηχανία 
ειδικών κατασκευών, με έδρα στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 161, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, 
στο ποσό των 8.639,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 799,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 7.840,02 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 Απορριμματοφόρου στην εταιρεία ABO DEMAN A.E.B.E. – 
ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με έδρα 28οkm ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών, με 
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ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 6.087,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 5.252,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 835,17 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. 
3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 Απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, συνεργείο 
φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεω. ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ Κορωπίου (Λαυρίου),στο 
ποσό των 701,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 270,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 430,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 Απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, συνεργείο 
φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεω. ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ Κορωπίου (Λαυρίου),στο 
ποσό των 344,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 123,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 7307 Απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, συνεργείο 
φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεω. ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ Κορωπίου (Λαυρίου),στο 
ποσό των 565,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 344,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5635 Απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, συνεργείο 
φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεω. ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ Κορωπίου (Λαυρίου),στο 
ποσό των 541,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 258,30 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 282,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6036 Απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, συνεργείο 
φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεω. ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ Κορωπίου (Λαυρίου),στο 
ποσό των 1.070,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 762,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
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8. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6037 Σαρώθρου στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, συνεργείο φρένων, 
με έδρα στην Κερατέα, Λεω. ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ Κορωπίου (Λαυρίου),στο ποσό των 
602,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 381,30 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, συνεργείο 
φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεω. ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ Κορωπίου (Λαυρίου),στο 
ποσό των 836,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 590,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
10. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6093 Απορριμματοφόρου στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, συνεργείο 
φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεω. ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ Κορωπίου (Λαυρίου),στο 
ποσό των 1.353,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 861,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
11. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 Μηχανήματος Έργου στον κο Χρήστο Πετρολιάγκη, 
συνεργείο φρένων, με έδρα στην Κερατέα, Λεω. ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ Κορωπίου 
(Λαυρίου),στο ποσό των 430,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 292,90 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
12. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5635 Απορριμματοφόρου στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία 
ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, με ΑΦΜ 
022119600,  Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.510,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 2.510,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια των ελαστικών. 
13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 Απορριμματοφόρου στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία 
ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, με ΑΦΜ 
022119600,  Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.510,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 2.510,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια των ελαστικών. 
14. Αναθέτει την επισκευή ΜΕ 42411 Μηχανήματος Έργου στον κο Γκίνη Χρήστο, ηλεκτρολογείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 
στο ποσό των 173,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 73,80 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 100,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών. 
15. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6032 Απορριμματοφόρου στον κο Γκίνη Χρήστο, ηλεκτρολογείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 
στο ποσό των 184,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
16. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρου στον κο Γκίνη Χρήστο, ηλεκτρολογείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 
στο ποσό των 246,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
17. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου στον κο Γκίνη Χρήστο, ηλεκτρολογείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 
στο ποσό των 270,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 270,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
18. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΗ 2226 Ημιφορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο 
αυτοκινήτων, με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 
στο ποσό των 246,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
19. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΗ 5520 Επικαθήμενου στον κο Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο 
αυτοκινήτων, με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 
στο ποσό των 233,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 233,70 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
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20. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 3092 Κλειστού Φορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο 
αυτοκινήτων, με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 
στο ποσό των 239,85 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 239,85 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
21. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 3140 Φορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, 
με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό 
των 246,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
22. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 7307 Απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο 
αυτοκινήτων, με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 
στο ποσό των 166,05 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 166,05 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
23. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 7310 Φορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, 
με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό 
των 15,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 153,75 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
24. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 Μηχανήματος Έργου στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 412,05 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 43,05 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 369,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
25. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 510,45 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 184,05 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 325,95 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
26. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6038 Φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με 
έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 
ποσό των 2.110,68 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 738,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 1.372,68 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
27. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 Απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 787,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 541,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
28. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 Μηχανήματος Έργου στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 1.066,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 758,91 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
29. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3140 Φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με 
έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 
ποσό των 2.514,12 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 738,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 1.776,12 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
30. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7331 Φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με 
έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 
ποσό των 1.082,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 590,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
31. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 440,34 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 255,84 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
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32. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88151 Πυροσβεστικού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 947,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 639,60 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
33. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6093 Απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 386,22 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 238,62 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
34. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6037 Σαρώθρου στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με 
έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 
ποσό των 1.574,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 984,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία και ποσού 590,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών. 
35. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2285 Φορτηγού στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων 
– ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 225,22 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 110,70 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 114,52 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6671 για 
την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
36. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2171 Φορτηγού στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων 
– ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 261,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 83,02 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 178,44 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για 
την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
37. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 Φορτηγού στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων 
– ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 753,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 123,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 630,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για 
την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
38. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6050 Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο 
αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 158,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει ποσού 61,50 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 97,12 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. 
39. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο 
αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 153,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 153,01 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
40. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 30416 Γερανοφόρου στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο 
αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 42,19 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
41. Διαθέτει πίστωση ποσού 42,19 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια των ανταλλακτικών 
42. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 101575 Σαρώθρου στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο 
αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 173,31 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει ποσού 110,70 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 62,61 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. 
43. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123806 Μηχανήματος Έργου στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο 
αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.16,33 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει ποσού 405,90 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 755,43 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. 
44. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3022 Λεωφορείου στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων 
– ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 567,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει ποσού 246,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 321,52 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6671 για την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. 
45. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3158 Λεωφορείου στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων 
– ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 371,77 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει ποσού 184,50 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 187,27 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6671 για την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. 
46. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2213 Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο 
αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 809,09 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει ποσού 270,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 538,49 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. 
47. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7345 Λεωφορείου στον κο Λουκά Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων 
– ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 2.156,31 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει ποσού 627,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 1.529,01 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6671 για την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. 
48. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7345 Λεωφορείου στον κο Μεγαγιάννη Γεώργιο Δημ., φανοποιείο – 
βαφές αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 127, με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 984,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει ποσού 984,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία. 
49. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 Κλειστού Φορτηγού στον κο Μεγαγιάννη Γεώργιο Δημ., 
φανοποιείο – βαφές αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 127, με ΑΦΜ 
018213100, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 799,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 
Διαθέτει ποσού 799,50 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία. 
50. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3140 Φορτηγού στον κο Μεγαγιάννη Γεώργιο Δημ., φανοποιείο – 
βαφές αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 127, με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 738,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει ποσού 738,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία. 
51. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6050 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη Νικόλαο, βουλκανιζατέρ 
– ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 
035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 172,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 172,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
52. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη Νικόλαο, βουλκανιζατέρ 
– ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 
035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 233,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 233,70 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
53. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη Νικόλαο, βουλκανιζατέρ 
– ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 
035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 209,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 209,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
54. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7345 Λεωφορείου στον κο Δούνη Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – 
ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 110,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 110,70 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
55. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 Επικαθήμενου στον κο Δούνη Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – 
ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 246,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
56. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123809 Μηχανήματος Έργου στον κο Δούνη Νικόλαο, 
βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με 
ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 209,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 209,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
57. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – 
ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 221,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
58. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου στον κο κο Δέδε Ευάγγελο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 027149979, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 
στο ποσό των 996,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 996,30 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
59. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών 
επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 
60. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των αναδόχων και με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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