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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 0 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 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Απριλίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 30.03.2015 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης, Νικόλαος Στάμου 

Απόντα μέλη : 1 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 10.03.2015 πρακτικού κλήρωσης - Συγκρότηση της Επιτροπής 
Συντήρησης & Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
Αρ. Απόφ.: 59/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του από 10.03.2015 

πρακτικού κλήρωσης - Συγκρότηση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής των Αυτοκινήτων 

Οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η 

συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της 

θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ 

όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η 

κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με 
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απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να 
ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση στις 10 Μαρτίου 2015 για την ανάδειξη 
των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συντήρησης και 
Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 4573/10.03.2015 έγγραφό της απέστειλε 
ταυτάριθμο πρακτικό κλήρωσης προκειμένου να γίνει η έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή και 
η συγκρότηση της Επιτροπής. 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

− Την αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

−  Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 4573/10.03.2015 πρακτικό κλήρωσης  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το αρ. πρωτ: 4573/10.03.2015 πρακτικό κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015, το οποίο 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής: 
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 
1. Καραμπάτσος Κώστας (λόγω ειδικότητας) 1. Κωστίδης Ιάκωβος ΔΕ39 Οδηγών 
2. Παππάς Κλεισούρας Δημήτρης ΔΕ29 Οδηγών 2. Ζιώβας Κώστας ΔΕ 29 Οδηγών 
3. Νίνος Γιώργος ΔΕ29 Οδηγών  3. Κατσίκης Σπύρος ΔΕ29 Οδηγών 

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 45Α/2015 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ.43/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 60/2015 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απόδοσης λογαριασμού για τα 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 45Α/2015 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.43/2015 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
5832/26.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθμ. 43/2015 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 

οικονομικού έτους 2015, για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας & Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικόλαος Μαργαρίτης ΔΕ1. 

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

20.05.2015.  

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 10.605,40 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό 394,60 ευρώ επεστράφη 

με το γραμμάτιο είσπραξης 190/19.03.2015. 

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.43/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5832/26.03.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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 45Α/2015, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικόλαο Μαργαρίτη από υπόλογο του ποσού 
που του είχε δοθεί για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας & της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 
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ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 55Α/2015 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ.48/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 61/2015 

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 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 55Α/2015 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.48/2015 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
5831/26.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθμ.48/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

3.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2015, για την αποστολή ειδοποιητηρίων τέλους ακίνητης περιουσίας και δημοτικών 

τελών. 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριος Ιατρού, ΥΕ1. 

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

11.06.2015.  

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 1.235,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό 2.365,00 ευρώ επεστράφη 

με το γραμμάτιο είσπραξης 197/23.03.2015. 

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.48/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5831/26.03.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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 55Α/2015, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
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Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Ιατρού από υπόλογο του ποσού που 
του είχε δοθεί για την αποστολή ειδοποιητηρίων τέλους ακίνητης περιουσίας και δημοτικών τελών. 
 
ΘΕΜΑ: Εκδίκαση της αρ. πρωτ: 5133/17.03.2015 ενστάσεως της εταιρείας ECOLIGHT Δ. 
ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ κατά του αρ. πρωτ: 4662/11.03.2015 πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών 
βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:62/2015    

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

5133/17.03.2015 ενστάσεως της εταιρείας ECOLIGHT Δ. ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ κατά του αρ. πρωτ: 

4662/11.03.2015 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την 

«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 

αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

- Την υπ’ αριθμ.2/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τίτλο: «προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 
ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 49.239,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 60.564,59 ευρώ. 

- Την υπ’ αριθμ.46/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης 
ποσού 60.564,59 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7131.009 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής έτους 2015, η έγκριση της μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) και η κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 

- Την υπ’ αριθμ.125/2015 απόφαση Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του πρόχειρου 
διαγωνισμού. 
Με βάση τα ανωτέρω στις 11 Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής διεξήχθη πρόχειρος 
διαγωνισμός, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης και συντάχθηκε το αριθμ. 
πρωτ:4662/11.03.2015 πρακτικό το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 11 Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 
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αριθμ.125 (αρ. πρωτ:3570/26.02.2015) Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια 

του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1.  Πνευματικός Παντελής, ΔΕ24  Ηλεκτρολόγων, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2.  Κατσάρος Ηρακλής, ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας 

3. Γκιώνης Θεόδωρος, ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στις εφημερίδες «Δημοπρασιών & 

Πλειστηριασμών» και «Χτύπος», αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6ΕΧΓΩΛ1-ΟΩΚ. 

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

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

και αριθμήθηκαν.  

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

προμηθευτές: 

1. «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ»., με 

έδρα 10 km Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, με ΑΦΜ 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που 

εκπροσωπείται στον παρόντα διαγωνισμό από την κα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα (ΑΔΤ ΑΗ 618308), 

με αρ. πρωτ. προσφοράς: 4587/11.03.2015. 

2.  ECOLIGHT ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα Στρ. Τόμπρα 5, Αγία Παρασκευή, με ΑΦΜ 

998414961, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, που εκπροσωπείται στον παρόντα διαγωνισμό από τον κο 

Σταύρο Μαλφρέδο (ΑΔΤ Χ517841), με αρ. πρωτ. προσφοράς: 4597/11.03.2015. 

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών (ώρα 10:00), 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 φάκελο καλά σφραγισμένο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ και προχώρησε στην 

αποσφράγιση τους. 

Βάση της υπ’ αριθμ.125/2015 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε ο 

πρόχειρος διαγωνισμός, κατατέθηκαν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΚΑΥΚΑΣ 
ΑΕ 

ECO LIGHT 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό GRZ 095854 
ALPHA BANK 

2850565431 
ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου Χ Χ 

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Χ Χ 
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Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας φορέων κύριας & 

επικουρικής ασφάλισης εργοδοτών και απασχολουμένων 

Χ Χ 

Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα Χ Χ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι: α. 
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, β. δεν 
έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία 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 

Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται 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  

Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται το 
εργοστάσιο, στο οποίο θα παρασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά 
καθώς και ο τόπος εγκατάστασής τους 

Χ Χ 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι και οι δύο συμμετέχοντες κατέθεσαν το 

σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών και μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το 

παράρτημα Α’ της αρ.2/2015 μελέτης, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Τεχνική προσφορά “Β. ΚΑΥΚΑΣ AE” 
Π.4 Λαμπτήρας υδραργύρου HQL 125W, Ε27 

Από τη μελέτη προβλέπεται φωτεινή ισχύς > 6500lm. Η προσφορά της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ είναι 6200lm 

Π.34 Διακόπτης απλός χωνευτός λευκός 

Από τη μελέτη προβλέπεται μηχανισμός διακόπτη 16Α Χ 250V AC. Η προσφορά της εταιρείας Β. 

ΚΑΥΚΑΣ είναι 10Α Χ 250V AC 

Π.35 Διακόπτης διπλός (ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ) χωνευτός λευκός 

Από τη μελέτη προβλέπεται μηχανισμός διακόπτη 16Α Χ 250V AC. Η προσφορά της εταιρείας Β. 

ΚΑΥΚΑΣ είναι 10Α Χ 250V AC 
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Οι ανωτέρω αποκλίσεις δεν κρίνονται ουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Τεχνική προσφορά “ECOLIGHT” 
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ECOLIGHT είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

αρ.2/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

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. 2/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

4. την αριθμ.125/26.02.2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

6. τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες 

γνωμοδοτεί  
οι συμμετέχοντες (α) Β. Καυκάς Α.Ε και (β) ECOLIGHT ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατέθεσαν το σύνολο 

των ζητούμενων δικαιολογητικών, οι προσφορές τους θεωρούνται πλήρεις και συνεπώς μπορούν να 

προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών». 

Τα ανωτέρω πρακτικό στάλθηκε στις 16.03.2015 με fax σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
προς ενημέρωσή τους. 
Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου, εμπροθέσμως, ένσταση της 
εταιρείας ECOLIGHT Δ. ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 5138/17.03.2015, 
κατά του ανωτέρω πρακτικού και κατά της αποδοχής της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΚΣ 
ΑΕ λόγω διαφορών με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με την από 19.03.2015 γνωμοδότησή της 
εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 19 Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 14:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να αποφασίσει επί της εμπρόθεσμης ένστασης που υποβλήθηκε από την 

εταιρεία ECOLIGHT ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ:4662/2015 πρακτικού της 

Επιτροπής που αφορά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών. 

Συγκεκριμένα η ένσταση είναι κατά της αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ, λόγω 

διαφορών με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντα τα μέλη: 

4. Πνευματικός Παντελής, ΔΕ24  Ηλεκτρολόγων, Πρόεδρος της Επιτροπής 
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5.  Κατσάρος Ηρακλής, ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας 

6. Γκιώνης Θεόδωρος, ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 

Επίσης, παρών στη διαδικασία ήταν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Ιωάννης Αδάμης. 

Η Επιτροπή κατά την εξέταση της αριθμ. πρωτ: 5138/17.03.2015 ένστασης διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

Α.Τ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
2/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Υ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ECOLIGHT 

2 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ A/Y 250 E40 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 4.100 
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 4.000 
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
160W 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 3.600 
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 3.400 
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

4 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HQL 
125W 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3500Κ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΣΧΥΣ  >6.500 lm 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

4.200 Κ 
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΣΧΥΣ  6.200 lm 
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

3.500 Κ 
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΣΧΥΣ  6.800 lm 
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

8 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 32W E27 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ >8.000 h 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 8.000 h 
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 10.000 h 
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

23 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  7W/827/ 
Ε14 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ >10.000h 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 10.000 h 
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 15.000 h 
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

29 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
10W/827/ Ε14 ΤΥΠΟΥ ΜΙΝΙΟΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ >10.000h 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 10.000 h  
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 12.000 h 
 ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

33 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 16Α - 250V ΧΩΝΕΥΤΗ 
ΛΕΥΚΗ 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΌΤΙ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

34 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 
ΛΕΥΚΟΣ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ 
ΔΥΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙΕ 

ΌΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ) 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

35 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 
(ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ) ΧΩΝΕΥΤΟΣ 
ΛΕΥΚΟΣ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ 
ΔΥΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ 

ΌΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ) 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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46 

ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΪ) 
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ Ε14 ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (1/8'') 
ΛΕΥΚΟ 

ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

53 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ 
6A 230V IP-44 

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΌΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΑΦΕΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ  

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ 
 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΌΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΑΦΕΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ  

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ 
  

83 ΒΥΣΜΑΤΑ RJ45 CAT-6  ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

85 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 0,22mm² 2 
ΖΕΥΓΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ 
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών συμπερασματικά γνωμοδοτεί ότι η ένσταση με 

αρ. πρωτ:5138/17.03.2015 που κατατέθηκε από την εταιρεία ECOLIGHT-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.   πρέπει να γίνει δεκτή στο σύνολό της ως εμπρόθεσμη και ως βάσιμη για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Επομένως η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών εισηγείται προς την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής τον αποκλεισμό της προσφοράς που κατατέθηκε από την εταιρεία Β. 

ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, από το 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την αποδοχή ή μη της ενστάσεως που κατατέθηκε. 

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

- Την υπ’ αριθμ.2/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

- Την υπ’ αριθμ.46/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

- Την υπ’ αριθμ.125/2015 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού, 

- Το αριθμ. πρωτ: 4662/11.03.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

- Την αρ. πρωτ: 5138/17.03.2015 ένσταση της εταιρείας ECOLIGHT Δ. ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

- Την από 19.03.2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση 
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  
την αποδοχή της αρ. πρωτ: 5138/17.03.2015 ένστασης της εταιρείας ECOLIGHT Δ. ΜΑΛΦΡΕΔΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ κατά του αρ. πρωτ: 4662/11.03.2015 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις 
υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 63/2015 

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

προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/30.03.2015 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015. 

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/30.03.2015 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 προϋπολογισμού έτους 2015, όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 30-7336.009 Προμήθεια θερμοσίφωνων για το γήπεδο Γ. ΡΑΦΙΑΣ 
ΔΕ Λαυρεωτικής 25.000,00 € 260,00 € Α-362 

2 
20-7131.003 

Προμήθεια διακοπτών έκκεντρου για το αντλιοστάσιο 
της Πλάκας 10.300,00 € 110,70 € Α-363 

3 10-6117.002 Αμοιβή ελεύθερου επαγγελματία ΠΕ Διοικητικού 7.380,00 € 1.380,00 € Α-364 

4 
30-6117.002 

Αμοιβή ελεύθερων επαγγελματιών Πολιτικών 
Μηχανικών - Αρχιτέκτονα - Τοπογράφου Μηχανικού 

34.400,00 € 34.400,00 € Α-365 
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5 10-7135 Προμήθεια καταμετρητή χαρτονομισμάτων 4.000,00 € 610,00 € Α-366 

6 30-7332.002 Συντήρηση παιδικής χαράς Αγίου Κωνσταντίνου 9.000,00 € 369,00 € Α-367 

7 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 9.000,00 € 5.600,00 € Α-368 

8 20-7135.001 Προμήθεια ελαστικών 40.000,00 € 28.100,00 € Α-369 

9 25-7135.005 Προμήθεια ελαστικών 1.200,00 € 1.200,00 € Α-370 

10 35-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 1.000,00 € 1.000,00 € Α-371 

11 70-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 5.000,00 € 5.000,00 € Α-372 

12 
25-6264.001 

Προμήθεια - τοποθέτηση συγκροτήματος κίνησης για 
τις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 

10.000,00 € 5.250,00 € Α-373 

13 
25-6264.002 

Αντικατάσταση συγκροτήματος κίνησης, κουζινέτου 
έδρασης περιστρεφόμενου μηχανισμού για τις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 

10.000,00 € 6.580,00 € Α-374 

14 35-6692 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων & φυτοχώματος 4.000,00 € 2.345,31 € Α-375 

15 30-7336.008 Συντήρηση στάσεων 1.000,00 € 615,00 € Α-376 

16 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 461.457,89 € 20.014,76 € Α-377 

17 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 125.793,24 € 260,00 € Α-378 

18 10-6021.005 
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (σχολικοί 
φύλακες) 101.269,16 € 65,00 € Α-379 

19 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 642,00 € 642,00 € Α-380 

20 10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού 971,04 € 971,04 € Α-381 

21 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων 74.840,48 € 65,00 € Α-382 

22 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 907.762,52 € 1.755,00 € Α-383 

23 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 77.359,98 € 65,00 € Α-384 

24 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 197.088,00 € 86.508,00 € Α-385 

25 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ 56.571,69 € 24.771,69 € Α-386 

26 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 194.576,82 € 195,00 € Α-387 

27 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 97.364,40 € 195,00 € Α-388 

28 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 50.537,84 € 65,00 € Α-389 

29 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 82.801,16 € 260,00 € Α-390 

30 80-8115.001 Διάφορα έξοδα 893.169,34 € 23.000,00 € Α-391 

31 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων 8.000,00 € 3.000,00 € Α-392 

32 10-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.598,50 € 1.598,50 € Α-393 

33 20-6265.001 Επισκευή & συντήρηση κάδων απορριμμάτων 5.365,00 € 5.295,15 € Α-394 

34 35-7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού για την Υπηρεσία Πρασίνου 1.000,00 € 345,00 € Α-395 
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35 10-6266.001 Συντήρηση - υποστήριξη μηχανογραφικών 
εφαρμογών Δήμου Λαυρεωτικής 25.000,00 € 24.600,00 € Α-396 

36 20-7321.001 Έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου  18.419,36 € 246,00 € Α-397 

37 10-6611 Προμήθεια βιβλίων (αφορά πάγια προκαταβολή) 2.500,00 € 300,00 € Α-398 

38 20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (αφορά 
πάγια προκαταβολή) 168.845,47 € 2.000,00 € Α-399 

39 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (αφορά πάγια 
προκαταβολή) 100.000,00 € 2.000,00 € Α-400 

40 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (αφορά πάγια 
προκαταβολή) 1.000,00 € 500,00 € Α-401 

41 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (αφορά πάγια 
προκαταβολή) 10.000,00 € 700,00 € Α-402 

42 25-6277.003 
Φόρτωση - μεταφορά αφυδατωμένης ιλύος από το 
Βιολογικό Καθαρισμό Κερατέας σε νόμιμη μονάδα 
τελικής διάθεσης  

24.600,00 € 24.600,00 € Α-407 

43 30-7135.001 Προμήθεια μεταλλικής πινακίδας 15.000,00 € 300,50 € Α-410 

44 30-7341.006 
Ανάθεση υπηρεσιών εγκατάστασης 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
παρακολούθησης έργων ΕΣΠΑ 

11.378,00 € 11.378,00 € Α-411 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων, Αικ. Ντελή σε σεμινάριο με 
θέμα: «χορήγηση διευκολύνσεων οφειλετών των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4321/2015» 
Αρ. Απόφ.:64/2015   

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 της 

υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων, Αικ. Ντελή σε σεμινάριο με θέμα: χορήγηση διευκολύνσεων 

οφειλετών των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
 Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «χορήγηση 
διευκολύνσεων οφειλετών των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015», στις 3 Απριλίου 2015, 
στο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αργυρούπολη, Λεωφ. Βουλιαγμένης 564Β. 

Ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη συμμετοχή της υπαλλήλου 
του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Αικατερίνης Ντελή στο ανωτέρω 
σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή της υπαλλήλου στο σεμινάριο ανέρχεται σε 60,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και  θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

Η Οικονομική Επιτροπή 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 14 από 53 
 

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  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Αικατερίνης Ντελή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «χορήγηση διευκολύνσεων 
οφειλετών των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015», το οποίο διοργανώνεται από το 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, στις 3 Απριλίου 2015 στην Αργυρούπολη, Λεωφ. Βουλιαγμένης 564Β. 
Β. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 60,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, για την ανωτέρω δαπάνη. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.2229/2015 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρείας 
REDECON Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Αναπτυξιακών Υπηρεσιών 
Αρ. Απόφ.: 65/2015 

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

υπ’ αριθμ.2229/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση 

της εταιρείας REDECON Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Αναπτυξιακών Υπηρεσιών» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η «REDECON A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» υπέβαλε 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.2229/2015 διαταγής 
πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής (αφορά τον πρώην Δήμο Κερατέας), με την οποία μας 
υποχρεώνει να της καταβάλουμε τα εξής ποσά: 6.000,00 ευρώ  και 1.475,00 ευρώ ήτοι συνολικά 7.475,00 
ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επόμενη ημέρα κατά την οποία κάθε επιμέρους εξ αυτών 
ποσόν κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και ειδικότερα για το πρώτο (6.000,00 ευρώ) από την 
02.12.2012 και για το δεύτερο (1.475,00 ευρώ) από την 29.12.2012, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 
εξόφληση, καθώς και 210,00 ευρώ ως δικαστικά έξοδα της διαταγής πληρωμής. 

Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 27.02.2015 και πήρε αριθμό 
πρωτοκόλλου 3676/27.02.2015. 

Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διακοπής 
πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής. 
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Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα 
ΛΑΕΚ που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 31.05.2010 έως 01.06.2010 (διάρκεια 2 
ημέρες), καθώς και στις 28.06.2010 (διάρκεια 1 ημέρα). 

Η εταιρεία προσκομίζει όλα τα σχετικά έγγραφα (σύμβαση, ημερήσιο απουσιολόγιο, κατάλογο 
καταρτιζόμενων) που αποδεικνύουν την παρεχόμενη υπηρεσία και καθιστούν  χωρίς νόημα την άσκηση 
ανακοπής. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 αρμόδιο όργανο να 
αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, ο κος Πρόεδρος κάλεσε 
τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.2229/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, 
με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στην REDECON A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συνολικό ποσό 7.475,00 ευρώ, καθώς και 210,00 
ευρώ ως δικαστικά έξοδα της διαταγής πληρωμής. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.3859/2015 διαταγής 
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση του κου 
Νικολάου Κανελλόπουλου του Παναγιώτη 
Αρ. Απόφ.: 66/2015 

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

υπ’ αριθμ. 3859/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε 

δεκτή η αίτηση του κου Νικολάου Κανελλόπουλου του Παναγιώτη» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Νικόλαος Κανελλόπουλος του Παναγιώτη υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών την από 29.01.2015 αίτηση με την οποία πέτυχε την έκδοση της υπ’ 
αριθμ.3859/2015 διαταγής πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής για απαίτησή του από 
οφειλόμενη αποζημίωση απαλλοτρίωσης ακινήτου του, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ.13, στη συνοικία 
Κυπριανός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Λαυρίου, επιφανείας 841τ.μ., μετά του 
σε αυτού ευρισκόμενου διατηρητέου κτιρίου «ΕΥΤΕΡΠΗ».  
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Σύμφωνα με αυτή ο Δήμος μας υποχρεώνεται να καταβάλλει στον κο Ν. Κανελλόπουλο το ποσό 
των 65.268,61 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοσή της και έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, 
καθώς και 300,00 ευρώ ως δικαστικά έξοδα της διαταγής πληρωμής. 

Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 16.03.2015 και πήρε αριθμό 
πρωτοκόλλου 5041/16.03.2015. 

Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διακοπής 
πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 αρμόδιο όργανο να 
αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής της διαταγής πληρωμής είναι η Οικονομική 
Επιτροπή, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
να ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.3859/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στον κο Νικόλαο Κανελλόπουλο 
του Παναγιώτη το ποσό των 65.268,61 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοσή της και έως την πλήρη 
και ολοσχερή εξόφληση, καθώς και ποσό 300,00 ευρώ ως δικαστικά έξοδα της διαταγής πληρωμής. 

 
ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «μελέτη εφαρμογής – τεύχη δημοπράτησης 
συστημάτων υαλοπινάκων και κουφωμάτων + μόνωσης σωλήνων + BEMS + και δικτύου αντλιών 
θερμότητας» στα πλαίσια της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 
Αρ. Απόφ.:67/2015    

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

τίτλο: «μελέτη εφαρμογής – τεύχη δημοπράτησης συστημάτων υαλοπινάκων και κουφωμάτων + 

μόνωσης σωλήνων + BEMS + και δικτύου αντλιών θερμότητας» στα πλαίσια της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.47/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 
απ’ ευθείας ανάθεση:  
(α) της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής, 
κατηγορία 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων), στον κο Παναγιώτη Ντουσόπουλο, αρχιτέκτονα 
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μηχανικό (αρ. μητρώου 11816), με έδρα Ορφέος 20, Αθήνα, με ΑΦΜ 044653997, Δ.Ο.Υ. Χολαργού 
(Αγίας Παρασκευής), με πτυχίο Α’ τάξης, στο ποσό των 8.443,08 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 10.385,00 
ευρώ, 
(β) της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης (θέρμανσης – 
κλιματισμού – αερισμού - φωτισμός) στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής, κατηγορία 9 (μελέτες μηχανολογικές, 
ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές)  στον κο Χρήστο Στάντζο, μηχανολόγο μηχανικό (αρ. μητρώου 15262), με 
έδρα Νεότητος 14, Αθήνα, με ΑΦΜ 023960726, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, με πτυχίο τάξης Β’ τάξης, στο ποσό 
των 4.158,83 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 5.115,00 ευρώ. 

Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις 
σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Στις 19.02.2015 η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών ενέκρινε τη μελέτη που εκπονήθηκε 
από τους ανωτέρω μελετητές και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, οι δε 
ανάδοχοι έχουν συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις τους.  

Με το αριθμ. πρωτ: 5270/18.03.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η ανωτέρω 
εγκριτική απόφαση διαβιβάσθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η οριστική 
παραλαβή της μελέτης. 

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

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

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

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 47/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 19.02.2015 εγκριτική απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου 

αποφασίζει  ομόφωνα  
εγκρίνει και παραλαμβάνει: 
− την «Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής και των Τευχών Δημοπράτησης στο Δημαρχείο 
Λαυρεωτικής», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από τον κο Παναγιώτη 
Ντουσόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό (αρ. μητρώου 11816), με έδρα Ορφέος 20, Αθήνα, με ΑΦΜ 
044653997, Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Αγίας Παρασκευής), με πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 6 (αρχιτεκτονικές 
μελέτες κτηριακών έργων). 
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− την «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Εφαρμογής και των Τευχών Δημοπράτησης (θέρμανσης – 
κλιματισμού – αερισμού - φωτισμός) στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής», η οποία εκπονήθηκε και 
παραδόθηκε εμπρόθεσμα από τον κο Χρήστο Στάντζο, μηχανολόγο μηχανικό (αρ. μητρώου 15262), με 
έδρα Νεότητος 14, Αθήνα, με ΑΦΜ 023960726, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, με πτυχίο τάξης Β στην κατηγορία 9. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής 
επιχείρησης για την κατασκευή του υποέργου 2 «παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 
πλαίσια της πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Αρ. Απόφ.:68/2015    

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 τευχών δημοπράτησης και 

καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του υποέργου 2 

«παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια της πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 
πρωτ:5272/18.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία: 
Έχοντας υπόψη:  

1. Την από 19-02-15 εγκριτική απόφαση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη 

Δημοπράτησης συστημάτων υαλοπινάκων και κουφωμάτων + μόνωσης σωλήνων + BEMS + και 

δίκτυο αντλιών θερμότητας» στα πλαίσια της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» που αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

2. Τα Τεύχη Δημοπράτησης  του υποέργου 2 «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του 
Δημαρχείου Λαυρίου»  συνταγμένα από τους αναδόχους μελετητές της ανωτέρω μελέτης. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

• Το έργο αποτελεί υποέργο 2 της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 
που έχει ενταχθεί με κωδικό ΜΙS 425456 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος 

Ανάπτυξη» με την υπ’ αρ. 13/09-02/627/152/13.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ0-060) απόφαση ένταξης του 

ΥΠΕΚΑ. 

• Με την υπ’αρ.13/09-03/173064/500/11.03.205 απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ  διατυπώθηκε 

σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του αναφερόμενου υποέργου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
α) Την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του υποέργου 2 «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 
κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου» προϋπολογισμού 354.497,00 € με ΦΠΑ. 
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β)  Τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου  με ανοιχτή δημοπρασία (άρθρο 3 του 

Ν.3669/08) και με σύστημα υποβολής προσφορών   με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008). 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι στο προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2015 και στον ΚΑ 30-30-7341.007 με τίτλο: «παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
στο κτίριο Δημαρχείου Λαυρίου» έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 354.497,00 ευρώ. 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

- Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 περί «κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» 

- Την αρ. πρωτ: 5272/18.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αρ. 13/09-02/627/152/13.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ0-060) απόφαση ένταξης του ΥΠΕΚΑ 

- Την υπ’αρ.13/09-03/173064/500/11.03.205 απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ  διατυπώθηκε 
σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του αναφερόμενου υποέργου 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου 2 «παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο 
του Δημαρχείου Λαυρίου», προϋπολογισμού 354.497,00 ευρώ με ΦΠΑ. 
Β. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας (άρθρο 3 του Ν.3669/08) 
και με σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/08)  για 
την επιλογή εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του ανωτέρω έργου, οι οποίοι επισυνάπτονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Γ. Η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 354.497,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7341.007 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: «παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου», θα γίνει σε προσεχή συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 73/2014 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής, αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της 
μελέτης «κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δ.Ε. 
Κερατέας» Δήμου Λαυρεωτικής κα εντολή επανέκδοσης πρακτικού αξιολόγησης 
Αρ. Απόφ.: 69/2015    

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 «ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 73/2014 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
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αναδόχου της μελέτης «κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας 

ΒΓΕΘΙ Δ.Ε. Κερατέας» Δήμου Λαυρεωτικής κα εντολή επανέκδοσης πρακτικού αξιολόγησης», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5439/20.03.2015 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία: 
«Κατά του πρακτικού  ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου της μελέτης του θέματος κατατέθηκαν οι σχετικές (β) και (γ) ενστάσεις. 

Δεδομένου ότι στην ένσταση (β) διατυπώνεται αμφισβήτηση της νομιμότητας της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα και να δώσετε τις κατευθύνσεις για τη συνέχιση της 

διαδικασίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Επιπλέον από 30/9/14 το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Οικονόμου δεν ανήκει στο δυναμικό της 

Υπηρεσίας και απαιτείται η αντικατάσταση του στην εν λόγω Επιτροπή. 

Κατόπιν των ανωτέρω  εισηγούμεθα: 

1. Την ακύρωση της υπ’ αρ. 73/2014 απόφασης Ο.Ε, με την οποία αντικαταστάθηκε το μέλος της 

Επιτροπής κος Ι. Κυριαζής, λόγω συνταξιοδότησής του, από την κα Α. Μαγγενάκη. 

2. Την κλήρωση για αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής  κ.κ Ι. Κυριαζή και Αθ. Οικονόμου. 

3. Την εντολή για επανέκδοση του πρακτικού αξιολόγησης από την νέα Επιτροπή». 

Με βάση τα ανωτέρω ο κος Πρόεδρος 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 72 του Ν.3852/2010 

− Το υπ’ αρ. 15855/21.07.14 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών 

− Τις με αριθμ. πρωτ: 16801/31.07.14 και 16568/30.07.14 ενστάσεις που κατατέθηκαν στο 
πρωτόκολλο του Δήμου κατά του ανωτέρω πρακτικού 

− Την υπ’ αριθμ.69/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «συγκρότησης της τριμελούς 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «κτηματογράφηση, 

πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

Δήμου Λαυρεωτικής» 

− Την υπ’ αριθμ.73/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «αντικατάστασης μέλους Επιτροπής 

Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «κτηματογράφηση, 

πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

Δήμου Λαυρεωτικής» 

− Την αριθμ. πρωτ: 5439/20.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την ακύρωση της υπ’ αρ. 73/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αντικαταστάθηκε 
το μέλος της Επιτροπής κος Ιωάννης Κυριαζής, λόγω συνταξιοδότησής του, από την κα Αναστασία 
Μαγγενάκη. 
Β. Τη διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.κ Ιωάννη 
Κυριαζή και Αθανασίου Οικονόμου. 
Γ. Δίνει εντολή επανέκδοσης του πρακτικού ΙΙ  (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) για την ανάθεση της 
μελέτης με τίτλο: «κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής»  από την νέα Επιτροπή. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
«προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων έτους 2015» και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
του πρόχειρου διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 70/2015 

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. 7/2015 

μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων – 

οχημάτων έτους 2015 και κατάρτισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1781/05.02.2015 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης σχετικά με την 
αναγκαιότητα της προμήθειας. 

− Το αριθμ. πρωτ: 5442/20.03.2015 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
(15REQ002655845 2015-03-20). 

− Την αριθμ.7/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια ελαστικών 
μηχανημάτων – οχημάτων έτους 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 32.910,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, 
ήτοι 40.479,30 ευρώ. 

− Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 
2015 και ειδικότερα στους ΚΑ 15-7135.002, 20-7135.001, 25-7135.005, 35-7135.002, 70-7135.002. 

− Την υπ’ αριθμ.63/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
των απαιτούμενων πιστώσεων (15REQ002694494 2015-04-07). 

− 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). 
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− Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ). 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών στα οχήματα και στα μηχανήματα έργου 
του Δήμου μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και αντικατάστασης που 
θα προκύψουν στη διάρκεια ενός (1) έτους. 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι παραγωγής εργοστασίου 
χώρας της Ε.Ε. ή με την επίβλεψη και τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εγγυήσεις 
εργοστασίου της Ε.Ε. της ίδιας με αυτό επωνυμίας, που θα αναγράφεται επί του ελαστικού. 

Τα ελαστικά ανά όχημα, είναι ορισμένων διαστάσεων και τοποθετούνται σε εμπρόσθιους και 
κινητήριους τροχούς. Η υπηρεσία μας χρειάζεται ποιοτικά και αναγνωρισμένα ελαστικά από 
αναγνωρισμένους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ελαστικών. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Λαυρεωτικής και σε 
συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα ελαστικά των οχημάτων και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα 
για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο της προμήθειας όπως 
προβλέπει η διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της υπ’ αριθμ.7/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.     

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερη μέση έκπτωση) για το σύνολο των υπό προμήθεια 
ειδών, με κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων επίσημων τιμοκαταλόγων και με κατάθεση 
σφραγισμένων προσφορών σε έντυπο της Υπηρεσίας. 

Με βάση τα ανωτέρω ο κος Πρόεδρος 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 72 του Ν.3852/0010 

− 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 υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & 
Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ), 

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

− Την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «συγκρότησης επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών προμηθειών έτους 2015», 

−  Την υπ’ αριθμ.7/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

−  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 
2015 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.7/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τεχνικές προδιαγραφές 
και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού προϋπολογισμού, με ΦΠΑ 23%, 40.479,30 ευρώ, για την 
προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα –μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερη μέση έκπτωση) για το σύνολο των υπό προμήθεια 
ειδών. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Λαυρεωτικής επί της οδού 

Κουντουριώτη 1, ΛΑΥΡΙΟ από την επιτροπή διαγωνισμού, την …………./………………/ 2015 ημέρα 

……………………………..……. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 

ορίζεται η:  …….. και λήξης παράδοσης των προσφορών …….., κατά την οποία λήγει η προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η δαπάνη της προμήθειας για το έτος 2015 θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-135.002, 20-7135.01, 25-7135.05,  

35-7135.02, 70-7135.02 του προϋπολογισμού του 2015 με το ποσό των 40.479,30  € . 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και 

προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι: 

     α)  Η  διακήρυξη της δημοπρασίας. 

     β) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου . 

     γ)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     δ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     ε)  Η Τεχνική Έκθεση. 

   στ)  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 24 από 53 
 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Το είδος που θα προμηθευτεί ο Δήμος είναι ελαστικά που  θα χρησιμοποιηθούν στα οχήματα και 

τα μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής.   
Οι ποσότητες των υπό προμήθεια υλικών έχουν ως ακολούθως : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 205/75/14 ΤΕΜ 4 

2 215/70/15 ΤΕΜ 8 

3 215/75/16 ΤΕΜ 8 

4 225/70/15 ΤΕΜ 4 

5 225/75/16 ΤΕΜ 6 

6 225/75/17,5 ΤΕΜ 4 

7 285/70/19,5 ΤΕΜ 6 

8 295/80/22,5 ΤΕΜ 20 

9 315/70/22,5 ΤΕΜ 2 

10 315/80/22,5 ΤΕΜ 32 

11 385/65/22,5 ΤΕΜ 2 

12 Μ506Ζ11R22,5 ΤΕΜ 6 

13 11R/22,5 ΤΕΜ 6 

14 11R-22,5 LRH 16PR ΤΕΜ 2 

15 12,5/80-18 ΤΕΜ 2 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

• Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

• Συνεταιρισμοί 
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Εφόσον έχουν παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία εκτός των άλλων στοιχείων και το 

σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς όπως αναφέρεται και στο άρθρο 27 

της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε 

θεωρημένα φωτοαντίγραφα. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

Α.      ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

παρούσας διακήρυξης. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους που έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από 

διοικητική ή δικαστική αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

ii. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

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

είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 

προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών (Εργαζόμενοι, Εργοδότες, Ελ. 

Επαγγελματίες, Μηχανικοί, όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ).  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από 

διοικητική ή δικαστική αρχή, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς 

προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

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

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

7. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση 

του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από διοικητική ή δικαστική αρχή, 
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όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για εταιρεία απαιτείται εξουσιοδότηση από τον 

νόμιμο εκπρόσωπό της στον καταθέτοντα την προσφορά βεβαιωμένου του γνησίου της 

υπογραφής, θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 

Β.      ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

παρούσας διακήρυξης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από 

διοικητική ή δικαστική αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

ii. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

Γ.      ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) & (Β). 

Δ.     ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας 

διακήρυξης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από διοικητική 

ή δικαστική αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

ii. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε.     ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση. 

2. Εφόσον συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

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

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
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Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 

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

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη 

χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με ποινή 

αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από διοικητική 

ή δικαστική αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
i. έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii. έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας τον υπό προμήθεια εξοπλισμό 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από διοικητική 

ή δικαστική αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
i. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

ii. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

iii. δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία (άρθρο 9 του 

ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από διοικητική 

ή δικαστική αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
i. χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο που 

αναφέρεται στο άρθρο 16.  

ii. Προσφερόμενο χρόνο παράδοσης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο  που 

αναφέρεται στο άρθρο 22. 

iii. προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν πρέπει να είναι 

μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 23. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από διοικητική 

ή δικαστική αρχή στην οποία θα δηλώνεται η εμπορική ονομασία του προσφερόμενου είδους, το 

εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα κατασκευής αναλυτικά ανά είδος (άρθρο 12). 
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Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, έντυπα ενημερωτικά, φωτογραφίες ή 

και όποιο άλλο υλικό που αφορούν το κάθε προσφερόμενο είδος, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την 

αξιολόγηση και συμφωνία των προδιαγραφών του ζητούμενου εξοπλισμού με τον προσφερόμενο.  

Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν υποβληθούν η δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, επιστρέφονται δε η Εγγυητική Επιστολή και ο φάκελος 

οικονομικής προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Τα  υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών 

προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 7/2015  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

του Δήμου . 

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν υποχρεωτικά εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή 

αξιολόγησης να προσκομίσουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών για επίδειξη σε διάστημα (5) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση τους, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή. 

Επιπλέον τα δείγματα εάν απαιτείται θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα εξετάζονται 

από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο 

κρατικό εργαστήριο. 

Τα έξοδα για κάθε εξέταση δείγματος βαρύνουν τον προμηθευτή καθώς και το δείγμα που είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει.  

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

10.1 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομόλογων του ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου 

Λαυρεωτικής, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει 

διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης 

και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
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10.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (άρθρο 157 Ν. 4281/2014) της προϋπολογισθείσης  δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι: 658,20  €  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά την λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης (άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

10.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% (άρθρο 157 παρ 
1β. του Ν. 4281/2014) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.  

Επειδή η εγγύηση αυτή θα αποτελέσει και στη συνέχεια εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει ο 

χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23. Το περιεχόμενο της 

εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

10.4 Περιεχόμενο Εγγύησης 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

- Την ημερομηνία έκδοσης. 

- Τον εκδότη. 

- Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται. 

- Τον αριθμό της εγγύησης. 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση. 

- Τη σχετική διακήρυξη, τον τίτλο της προμήθειας   και την ημερομηνία διαγωνισμού 

(για την εγγύηση συμμετοχής). 

- 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

- 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση 

ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
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- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

- 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

10.5 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο τα κατασκευάζει τα 

προσφερόμενα υλικά για κάθε υλικό καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

Η προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση (άρθρο 8 §5), απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που 
δηλώθηκε. 

Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την κατά την κρίση του ποινή 

επιβολής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου για χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο 

εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο. Τ. Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. (άρθρο 18 §2 ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

12.1 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνικές και οικονομικές) 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος 

φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ». 

με κεφαλαία γράμματα.  

γ) Ο αριθμός διακήρυξης (Αρ. Πρωτοκόλλου:……………….……). 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).  
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ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο  με την ένδειξη ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

12.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

12.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να 

μονογράφεται από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 

την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 

12.4 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

13.1 Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. 

13.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 

είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις 

(φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για παράδοση των υλικών 

ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  

Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 
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Στο σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο παραλαμβάνουν 

από το Τμήμα Προμηθειών όπως αναφέρεται στο άρθρο 27, αναγράφεται η τιμή μονάδος, καθώς και η 

συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος και υπηρεσία. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα 

γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως με ποινή αποκλεισμού. Ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται ανεξάρτητα και 

θα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως. 

Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι τιμές 

μονάδας. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος προσφοράς ούτε και 

σε τυχόν παρατάσεις της. 

O προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνούμενης τιμής (σύμφωνα με τις 

τιμές της προσφοράς του), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παραδόσεως 

της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς απαράδεκτες 

ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις, αφού η προσφερόμενη 

τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή, ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί 

σε εκ των προτέρων μετρήσεις. 

Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδίδεται 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη 

ποσότητα. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Κουντουριώτη 1 Λαύριο 

Τ.Κ. 195-00 

Η προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή την 14.00 μ.μ. 

ώρα. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας του 

διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 
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Στις προσφορές που θα επιδοθούν στην Επιτροπή πρέπει πρωτίστως να έχει αναγραφεί ο αρ. 

πρωτοκόλλου κατάθεσης από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου  

Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα ή κατατίθεται στην 

επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο 

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει (Υπ. Δήλωση άρθρο 8 §3) μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την 

λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή 

μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

1. Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το 

παραπάνω όργανο και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των 

δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο και η συμφωνία των τεχνικών στοιχείων του κυρίως 

φακέλου με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της παρούσας προμήθειας. Η οικονομική 

προσφορά αποσφραγίζεται σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, παρουσία όσων τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά 

στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή. 
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3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

2. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση 

προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός 

από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : 

1. Η συμφωνία τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

3. Η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή της αγοράς.  

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα 

παραπάνω όπως και κάθε άλλη πληροφορία, προσφορά ή επιπλέον δυνατότητα που θέλει, για τα 

προσφερόμενα του είδη, για να εκτιμηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 

χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη 

των προσφορών. 

Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων δύναται να γίνει και με αποστολή μέσω FAX των πρακτικών 

της επιτροπής, με αποδεικτικό αποστολής. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
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Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 21ο  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της 

συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από τη γνωμοδότηση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον 

καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής 

της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, 

θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η 

σχετική απόφαση εκδίδεται πριν το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης με δική τους φροντίδα. 

2. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε 
αυτόν.  

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα 

ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

από την αρμόδιο επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην 

Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχή κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 22ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια μέσα σε χρόνο το ανώτερο 3 ημερών από την ειδοποίησή 

του. 

Προσφορές που ορίζουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα (υπεύθυνο της 

αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου. 
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Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, 

κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 

εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 35 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται  να παράσχει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, το οποίο αρχίζει από την 

ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

Κατά την διάρκεια  του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση του Δήμου, να  αντικαταστήσει άμεσα τα είδη τα οποία φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, 

εξογκώματα, σχισίματα στην συσκευασία κλπ, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση του Δήμου. 

Σε περίπτωση που η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

7/2015 Τεχνικής Μελέτης, ο ανάδοχος κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ και ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στο 

άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ 

Μετά την λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού 

έχει γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των ειδών.   

ΑΡΘΡΟ 24ο  
ΣΥΜΒΑΣΗ  

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 

που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής : 

-       Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

-       Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

-       Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

-       Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 
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-       Την συμφωνηθείσα τιμή. 

-       Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

-       Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

-       Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

-       Τον τρόπο παραλαβής. 

-       Τον τρόπο πληρωμής. 

-       Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

-       Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

-       Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό 

προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από 

γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α)     Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β)     Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ)     Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ)     Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

ΑΡΘΡΟ 25ο 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών 

που αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.  

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της 

παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου 

προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 27ο  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 

Γραφείο Προμηθειών, οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ, Τ.Κ. 19500, Τηλ. 2292320147, Fax 

2292069130 (Κα Γ. Μαργαρίτη). 

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφο του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να παρέχονται πριν από την 

ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν παραλάβουν από την αρμόδια υπηρεσία την περιληπτική διακήρυξη, την 

παρούσα απόφαση, την τεχνική μελέτη καθώς και το σφραγισμένο έντυπο - οικονομική προσφορά που 

θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να πληρώσουν ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(€5,00) στο ταμείο του Δήμου μας. 

ΑΡΘΡΟ 28ο  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες εφημερίδες, αναρτάται 

δε σε εμφανές μέρος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 

3 του Ν. 3548/2007. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα αρχικής 

και επαναληπτικής δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 29ο 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν.                   

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015  
Αρ. Απόφ.: 71/2015 

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 «εισήγησης 4ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την από 24.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1.Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού 
Με την υπ αριθ.183/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2015, ο οποίος επικυρώθηκε με το  υπ’ αριθ.76904/51524/ 11.12.2014 έγγραφο  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Με τις υπ’ αριθ.17, 38 και 43/2015 αποφάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι 1η-2η και 3η 

τροποποιήσεις του προϋπολογισμού.  
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Με την παρούσα προς έγκριση 4η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015 παρακαλούμε όπως γίνουν οι 

απαιτούμενες αλλαγές: 

Α. Αύξηση Κ.Α. εσόδων 
1. Αυξάνεται ο ΚΑ 0469 «τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» κατά 25.000,00 ευρώ. Το 

προαναφερόμενο ποσό εισπράχθηκε και πρέπει να εγγραφεί στο προϋπολογισμό. 

2. Αυξάνεται ο ΚΑ 2111 «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρωτοβεβαιούμενα παρελθόντων 

ετών» κατά 60.000 ευρώ, διότι αρχικά είχαν προϋπολογιστεί 700.000,00 ευρώ και μέχρι σήμερα έχουν 

εισπραχθεί 713.000,00 ευρώ. 

 Β. Μείωση Κ.Α. εσόδων 
1. Μειώνονται οι ΚΑ 0122 και 0441 κατά 25.000,00 ευρώ που αφορούν την κατηγορία «ίδια έσοδα» για 

να υπάρχει αντιστοιχία με την αύξηση εσόδων.   

2.Μειώνεται ο ΚΑ 0311.001 κατά  60.000,00 ευρώ προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία  με την αύξηση 

του ΚΑ 2111. 

Γ. Αύξηση Κ.Α. εξόδων 
1.Με την παραπάνω  αναφερόμενη απόφαση επιχορηγήθηκε ο Δήμος με το ποσό των 15.000,00 ευρώ 

για το πρόγραμμα «κοινωνικής προστασίας» που προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/73 (ένδεια) όμως το 

ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής την 31/12/2014 δίχως κάποιο άλλο 

δικαιολογητικό και μετά από προφορική επικοινωνία με την Τράπεζα γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία  

ότι η κατάθεση έγινε από το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης έγινε γνωστό προφορικά ότι το ποσό ήταν 

για το κοινωνικό παντοπωλείο. 

Στις 16/3/2015 το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας με έγγραφό του μας 

γνωστοποίησε την απόφαση του Υπουργού σχετικά με την επιχορήγηση του ποσού των 15.000 ευρώ και 

για την υλοποίηση του που είναι αποκλειστικά  για κοινωνική προστασία που προβλέπεται από το Ν.Δ 

57/73 (ένδεια). Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό των 15.000,00 ευρώ πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑ 00-6733 

«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους δημότες» και αντίστοιχα να μειωθεί ο ΚΑ 15-6474.002 

«έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου» κατά 15.000,00 ευρώ. 

2. Μειώνονται και αυξάνονται αντίστοιχα οι ΚΑ 25 της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και 

αποχέτευσης.  

3. Από 1/1/2013 οι αντιδήμαρχοι που δεν δικαιούνται αντιμισθίας (άρθρο 3 παρ.3 ε ν.4051/2012) 

λαμβάνουν από το δήμο τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης εργοδοτικές εισφορές όπου 

προβλέπονται βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου 9 άρθρο 3ΠΝΠ της 31/12/2013. Κατόπιν 

των ανωτέρω θα πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑ 00-6121 που αφορά την  αντιμισθία αιρετών- έξοδα 

παράστασης το ποσό των 11.691 ευρώ για τη μισθοδοσία ενός αντιδημάρχου. 
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4.Αυξάνονται οι ΚΑ 10-6011.001 10-6051.002-003-005-007 που αφορούν «τακτικές αποδοχές και 

εργοδοτικές εισφορές» για μεταφορά υπαλλήλου από το Δήμο Μαρκοπούλου και μετάταξη ενός 

εργαζομένου από την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  στην υπηρεσία διοικητικών και 

οικονομικών υπηρεσιών. 

5.Αυξάνεται ο ΚΑ 25-7312.002 κατά 1.805,00 ευρώ προκειμένου να πληρωθεί στη ΔΕΔΔΗΕ η σύνδεση 

του  αντλιοστασίου  του Αγ.Κων/νου με το βιολογικό. 

6.Σύμφωνα με την απόφαση με αρ.πρωτ.633/16/2/2015 του ΙΚΑ καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 248 

του ν.4281/2014 και της Φ11321/19937/1443/201.11.2014 ΥΑ, ο Δήμος θα πρέπει να πληρώσει 

εργοδοτικές εισφορές ποσού 8.557,35  ευρώ για υπάλληλο του με την ειδικότητα του σχολικού φύλακα 

λόγω αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής 

εμπειρία σχολικών φυλάκων.  

6.Αυξάνονται και μειώνονται ισόποσα τα ποσά των ΚΑ 70 που αφορούν ειδικευμένα έσοδα της 

πυροπροστασίας.  

7.Το σύνολο των ΚΑ 00-6734 με τίτλο «επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων» ποσού 116.000,00 ευρώ  

και 00-6735 «επιχορηγήσεις πολιτιστικών» ποσού 50.000 ευρώ αντιστοίχως δεν ξεπερνούν το 1,5% των 

τακτικών εσόδων, δηλαδή του ποσού των 166.000 ευρώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να γίνει αλλαγή στα ποσά των ΚΑ 00-6734 και 00-6735 ως εξής: 

ΚΑ 00-6734  με τίτλο «επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων» ποσού 116.000,00 ευρώ, γίνει 119.000,00 

ευρώ ΚΑ 00-6735 «επιχορηγήσεις πολιτιστικών ποσού 50.000,00 ευρώ, γίνει 47.000,00 ευρώ.  

Το συνολικό ποσό των παραπάνω επιχορηγήσεων παραμένει  στις 166.000,00 ευρώ . 

Δ. Μείωση Κ.Α. εξόδων 
1.Μειώνεται ο ΚΑ 15-6474.002 «έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου» κατά 15.000,00 ευρώ και αυξάνεται 

αντίστοιχα ο ΚΑ  00-6733, σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε παραπάνω. 

2. Μειώνεται το αποθεματικό κατά 46.867,55 ευρώ. Το νέο αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 

65.239,90 ευρώ. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.184/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
 την από 24.03.2015 εισήγηση 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  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 112.107,45 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο  25.000,00 0,00 
 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 
 2 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  60.000,00 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 85.000,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 3 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις,  -10.000,00 0,00 
 παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9- 
 20/10/1958) 
 4 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού -60.000,00 0,00 

 5 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν  -15.000,00 0,00 
 2130/93) 
 -85.000,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 6 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  2.000,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 7 0,00 00-6121. Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης ερθ.92ν3852 11.691,00 

 8 0,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 

 9 0,00 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 15.000,00 

 10 0,00 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 3.000,00 
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 11 0,00 00-6821.003 Φορολογικά πρόστιμα για τακτοποίηση αυθαιρέτου 1.000,00 

 12 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 18.326,64 

 13 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 1.217,84 

 14 0,00 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 280,80 

 15 0,00 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφ. υπερ ΤΕΑΔΥ 294,96 

 16 0,00 10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού 498,96 

 17 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  2.000,00 
 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
 18 0,00 25-6264.001 Συντήρηση -επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων 5.000,00 

 19 0,00 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού Καθαρισμού 5.000,00 

 20 0,00 25-6662.020 Συντήρηση επισκευή Δ.Υ Αγ.Κων/νου 6.000,00 

 21 0,00 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 

 22 0,00 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 15.748,91 

 23 0,00 25-7312.002 Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγ.Κων/νου 1.805,00 

 24 0,00 80-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 8.557,35 

 101.421,46 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 25 0,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία -3.000,00 

 26 0,00 15-6473. Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων -3.000,00 

 27 0,00 15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου -15.000,00 

 28 0,00 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας -17.805,00 

 29 0,00 70-7326.007 Διά/ξη αγροτικών οδών για πρόσβαση αντιπ/κων ζωνών -5.414,81 

 30 0,00 70-7333.002 Καθαρισμός πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής -5.000,00 

 31 0,00 70-7425.003 Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών -5.334,10 
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 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 -54.553,91 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 32 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -46.867,55 

 -46.867,55 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 0,00 0,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 65.239,90 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  112.107,45 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 85.000,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -85.000,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 101.421,46 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -54.553,91 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -46.867,55 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 65.239,90 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 45 από 53 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 65.239,90 ευρώ. 
 
 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.801,96 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
25-7312.002 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 72/2015 

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 «Έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 1.801,96 ευρώ στον ΚΑ 25-7312.002 για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ» έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ:5948/30.03.2015 εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αριθμ. πρωτ: 50325/19.03.2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ που 

αφορά τη χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκατάστασης 

(αντλιοστάσιο) στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος.  

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 

1.801,96 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής τους. 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

1.801,96 ευρώ στον ΚΑ 25-7312.002 με τίτλο: «έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου 

Κωνσταντίνου», 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 αρ. πρωτ:5948/30.03.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− το αρ. πρωτ:50325/19.03.2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την αναβολή της συζήτησης του θέματος σχετικά με τη λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.801,96 ευρώ στον ΚΑ 25-7312.002 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, 
προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκατάστασης (αντλιοστάσιο) στην 
περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος.  
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 73/2015 

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». 

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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη 
ΔΥ/03.04.2015 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. 

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.  00-6736.006 Δράση δημ.ευαισθ. προς ωφ. & προω. 
Επικ.ΟΠΣ 375794 

9.358,82 Α-28 Α-408 

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  

- τη ΔΥ/03.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2015, όπως αναφέρονται 
κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

2.  00-6736.006 Δράση δημ.ευαισθ. προς ωφ. & προω. 
Επικ.ΟΠΣ 375794 

9.358,82 Α-28 Α-408 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής της υπάλληλου του Δήμου 
Λαυρεωτικής Χρήστου Ελένης σε ειδικό σεμινάριο με θέμα: «αλλαγές στο νομικό πλαίσιο 
αδειοδότησης και επιβολής κυρώσεων σε καταστήματα 
Αρ. Απόφ.: 74/2015 

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 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκριση συμμετοχής της υπάλληλου του Δήμου Λαυρεωτικής Χρήστου Ελένης σε ειδικό σεμινάριο με 

θέμα: αλλαγές στο νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και επιβολής κυρώσεων σε καταστήματα». 

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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω της ημερομηνίας διεξαγωγής του σεμιναρίου.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η εταιρεία ΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. διοργανώνει ειδικό σεμινάριο με θέμα: «αλλαγές στο 

νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και επιβολής κυρώσεων σε καταστήματα», στις 20 και 21 Απριλίου 2015, 
στις αίθουσες εκπαίδευσης του Ομίλου, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα. 

Ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη συμμετοχή της υπαλλήλου 
Ελένης Χρήστου, αρμόδιας για τα καταστήματα στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ βαθμού που ασχολούνται με τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και το υπαίθριο εμπόριο και εμπλέκονται με τη σχετική 
διαδικασία. Σκοπός του είναι η ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στην αδειοδότηση καταστημάτων και 
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θεάτρων – προσωρινή αφαίρεση αδείας από ΕΛ.ΑΣ, αδειοδότηση και κυρώσεις σε θέατρα – επιβολή 
κυρώσεων λόγω Α.Ε.Π.Ι., αλλαγές στην αδειοδότηση καταστημάτων- παιδότοποι και λούνα πάρκ. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή της υπαλλήλου στο σεμινάριο ανέρχεται σε 260,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και  θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

 
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  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής Χρήστου Ελένης, αρμόδιας για τα 
καταστήματα σε ειδικό σεμινάριο με θέμα: «αλλαγές στο νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και επιβολής 
κυρώσεων σε καταστήματα», το οποίο διοργανώνεται από την εταιρεία ΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
στις 20 και 21 Απριλίου 2015, στις αίθουσες εκπαίδευσης του Ομίλου, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα. 
Β. Η δαπάνη ποσού 260,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015. Η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει σε επόμενη 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας «επισκευή και συντήρηση 
Παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 75/2015 

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 3o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας: επισκευή και συντήρηση Παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου». 

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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.  
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 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4748/11.03.2015 εισήγηση σχετικά με την ανάγκη επισκευής του κτιρίου 

του Παλαιού Μηχανουργείου στο Λαύριο.  
Το αριθμ. πρωτ: 4755/11.03.2015 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 

«εργασίες συντήρησης – εσωτερικού χρωματισμού Μηχανουργείου Λαυρίου» με ΑΔΜ: 
15REQ0002632187. 

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 στον ΚΑ 15-
7331.005 έχει προβλεφθεί η δαπάνη για την ανωτέρω εργασία και με την υπ’αριθμ.55/2015 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 7.500,00 ευρώ και εκδόθηκς η Π.Α.Υ 
Α-358. 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η υπ’ αριθμ.8/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.035,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην 
οποία περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση του παλαιού Μηχανουργείου.  

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν  εργασίες εσωτερικών χρωματισμών συνολικής επιφάνειας 
900m2 επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς. 

Επίσης, θα γίνουν βερνικοχρωματισμοί εννέα παραθύρων διαστάσεων 2,00m X 1,20m, δύο 
ξύλινων θυρών διαστάσεων 4,00m X 2,00m, δύο ξύλινων θυρών διαστάσεων 3,00m X 2,50m και τριών 
ξύλινων θυρών διαστάσεων 2,50m X 2,00m συνολικής επιφάνειας 62,50m2 X2 = 125m2. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 
1 & 2 του Π.Δ.229/1999, όπου ορίζονται τα εξής: «για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη 

για καθένα  από αυτά δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με 

διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του 

έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή 

της Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που 

προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή 

Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν επρόκεται 

για εκτέλεση έργου με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας 

ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.9 του Ν.3731/08, όπου ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι διατάξεις 

της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση 

εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
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Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 

Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες 

ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη 

δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Μετά από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την ανωτέρω εργασία, 
ανταποκρίθηκε ο κος Βασίλειος Δρίτσας, ελαιοχρωματιστής, με έδρα στην Κερατέα, οδός 
Παναγιωταράκου 15, με ΑΦΜ 106527611, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με προσφορά ποσού 5.700,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 23%, ήτοι 7.011,00 ευρώ, την οποία σας θέτω υπόψη. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του ΠΔ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 229/1999, 

− της παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− Το αριθμ. πρωτ: 4755/11.03.2015 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Την υπ’ αριθμ.8/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την εργασία «συντήρηση – χρωματισμός παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου», στον κο 
Βασίλειο Δρίτσα, ελαιοχρωματιστή, με έδρα στην Κερατέα, Παναγιωταράκου 15, με ΑΦΜ 106527611, 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 5.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 7.011,00 ευρώ, σύμφωνα με τη 
συνημμένη προσφορά του. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας. 
Γ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Δημήτριο Πανάγιο, ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών Έργων Υποδομής, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της 
εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 15 του ΠΔ 
229/1999. 
Δ. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 51 από 53 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί κατάθεσης ή μη αίτησης αναθεώρησης 
ενώπιον του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 
αναθεώρηση της υπ’ αριθμ.2124/2015 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
Αρ. Απόφ.: 76/2015 

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 4o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«κατάθεσης ή μη αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Συνθέσεως του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ.2124/2015 απόφασης του VI Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου». 

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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω προθεσμίας για την κατάθεση αίτησης αναθεώρησης.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.6/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε ομόφωνα η άσκηση 

αίτησης ανάκλησης ενώπιον του αρμοδίου VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ 
αριθμ.460/2014 πράξης του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας 
του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ». 

Με την υπ. αριθ. 2124/2015 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε 
αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την ανάκληση της υπ. αριθ. 460/2014 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία είχε κριθεί ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Έργα Υποδομής – Ανάπλαση – Ενοποίηση Χώρων Πρασίνου 
Περιοχής Ιστορικού Κέντρου Δήμου Λαυρίου (ειδικός προϋπολογισμός Α’ φάσης)» μεταξύ του Δήμου 
μας και της ήδη εγκατεστημένης στο έργο αναδόχου εταιρείας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
1.675.000,00 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %. 
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η άμεση έναρξη 
εκτέλεσης της κατασκευής των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, είναι επιτακτική καθώς οι 
εργασίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και ουδόλως μπορούν να 
διαχωριστούν οικονομικά και τεχνικά από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου. 

Με το από 07.01.2015 έγγραφό του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου εισηγήθηκε να αναλάβει 
την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, δικηγορικό γραφείο 
με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων έργων, κλπ, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. 

Εξάλλου με την υπ’ αριθμ.6/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχε ανατεθεί ο χειρισμός 
της υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παραρά, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις 
αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την κατάθεση ή μη αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος Μείζονος – 
Επταμελούς Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τον ορισμό δικηγόρου ο οποίος θα 
συντάξει και θα καταθέσει την εν λόγω αίτηση. 

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

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

− την υπ’ αριθμ.6/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− το από 07.01.2015 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− την υπ. αριθ. 2124/2015 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Την κατάθεση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Συνθέσεως του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να επιτύχει την αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 2124/2015 Απόφασης 
του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Β. Χορηγεί εντολή – εξουσιοδότηση στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παραρά του Πέτρου, με αριθμό 
μητρώου 21501, όπως συντάξει και καταθέσει ενώπιον του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς 
Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση για την αναθεώρηση της υπ. αριθ. 2124/2015 Απόφασης 
του VI Τμήματος, καθώς και όπως παρίσταται ενώπιον του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Συνθέσεως 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στην πρώτη δικάσιμο που θα ορισθεί, 
καθώς και σε κάθε ενδεχόμενη μετ’ αναβολή δικάσιμο, εκπροσωπώντας το Δήμο μας. 
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Σελίδα 53 από 53 

Γ. Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
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Νικόλαος Στάμου 
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