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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 1 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 8 Απριλίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Μ. Τετάρτη, ώρα 17:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 08.04.2015 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Νικόλαος Στάμου 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (το από 06.04.2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.:77/2015   

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 «συντηρήσεων και επισκευών 

οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (το από 06.04.2015 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & 

Επισκευής Οχημάτων)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την 

εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 
3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-
4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

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

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την 
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υπ’ αριθμ.59/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο 
«δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με το από 06.04.2015 
πρακτικό της (αρ. πρωτ: 6624/06.04.2015), εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων 
οχημάτων: 

1. ΚΥ-7941 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 345,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά:  
ΕΡΓΑΣΙΑ: 246,00 ευρώ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 99,55 ευρώ  

 
2. ΚΗΟ-6022 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ).  

Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε  688,80 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     307,50 ευρώ        

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 381,30 ευρώ 

 
3. ΚΗΥ-8431 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε  335,79 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:      246,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  89,79 ευρώ 

 
4. ΜΕ-123868 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 98,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 98,40 ευρώ 

5. ΜΕ-112570 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
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 Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε  916,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  670,35 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ:  246,00 ευρώ 

 
6. ΜΕ -117981 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 224,47 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 101,47 ευρώ  
ΕΡΓΑΣΙΑ  123,00 ευρώ 

 
7. ΜΕ-123869 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε  344,40 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 98,40 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 246,00 ευρώ 

 
8. ΚΗΗ-5531 (ΥΔΡΟΦΟΡΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 977,85 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 670,35  ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 307,50  ευρώ 

 
9. ΜΕ-88151 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε  719,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 473,55 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 246,00 ευρώ 

 
10. ΚΗΗ-2286 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
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Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 344,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 98,40 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 246,00 ευρώ 

 
11. ΚΗΗ-5505 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 347,47 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 101,47 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 246,00 ευρώ 

 
12. ΚΗΗ-5504 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 347,47 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 101,47 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 246,00 ευρώ 

 
13. ΚΗΥ-8431 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε  2.786,81 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 505,16 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 2.281,65 ευρώ 

 
14. ΚΗΗ-5531 (ΥΔΡΟΦΟΡΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 447,23 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 152,03 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 295,20 ευρώ 
 

15. ΜΕ-123868 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
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Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 283,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 123,25 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 159,90 ευρώ 

 
16. ΚΗΗ-2286 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 264,45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 129,15 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 135,30 ευρώ 

 
17. ΚΗΗ-5505 (ΠΥΡΟΣΒΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 354,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 219,06 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 135,30 ευρώ 

 
18. ΚΗΗ-5504 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 354,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 219,06 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 135,30 ευρώ 

 
19. ΜΕ-88151 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 305,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  102,95 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 202,95 ευρώ 

 
20. ΜΕ-123869 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
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Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 250,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 102,95 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 147,60 ευρώ 

 
21. ΜΕ-117981 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 249,81 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 126,81 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 123,00 ευρώ 

 
22. ΚΗΟ-6022 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η 
επισκευή του ανέρχεται σε 1.332,71 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 699,26 ευρώ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 633,45 ευρώ 

 
23. ΚΗΥ-8431 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο κατάστημα του κου ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ προκειμένου να γίνει 
κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά 
του καταστήματος, η επισκευή του ανέρχεται σε 184,50 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 184,50 ευρώ 

 
24. ΜΕ -117981 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 

Το όχημα στάλθηκε στο κατάστημα του κου ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ προκειμένου να γίνει 
κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά 
του καταστήματος, η επισκευή του ανέρχεται σε 73,80 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 73,80 ευρώ 

 
25. ΚΥ-7941 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
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Το όχημα στάλθηκε στο κατάστημα του κου ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προκειμένου να γίνει 
κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά 
του καταστήματος, η επισκευή του ανέρχεται σε 43,05 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 43,05 ευρώ 

 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για 

τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των σχετικών ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, προκειμένου να γίνει η συντήρηση των οχημάτων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. 

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

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

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

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

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

− Το αρ. πρωτ: 6624/06.04.2015 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων για την επισκευή των οχημάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στο αρ. πρωτ: 6624/06.04.2015 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων, ως 
κατωτέρω: 

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑ: 70-6263 Π.Α.Υ. ΚΑ: 70-6671 Π.Α.Υ. 
1 ΚΥ 7941 246,00 Α-430 99,55 Α-431 
2 ΚΗΟ 6022 307,50 Α-432 381,30 Α-433 
3 ΚΗΥ 8431 246,00 Α-434 89,79 Α-435 
4 ΜΕ 123868  ----   98,40 Α-436 
5 ΜΕ 112570 246,00 Α-437 670,35 Α-438 
6 ΜΕ 117981 123,00 Α-439 101,47 Α-440 
7 ΜΕ 123869 246,00 Α-441 98,40 Α-442 
8 ΚΗΗ 5531 307,50 Α-443 670,35 Α-444 
9 ΜΕ 88151 246,00 Α-445 473,55 Α-446 
10 ΚΗΗ 2286 246,00 Α-447 98,40 Α-448 
11 ΚΗΗ 5505 246,00 Α-449 101,47 Α-450 
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12 ΚΗΗ 5504     101,47 Α-451 
13 ΚΗΥ 8431 2.281,65 Α-452 505,16 Α-453 
14 ΚΗΗ 5531 295,20 Α-454 152,03 Α-455 
15 ΜΕ 123868 159,90 Α-456 123,25 Α-457 
16 ΚΗΗ2286 135,30 Α-458 129,15 Α-459 
17 ΚΗΗ 5505 135,30 Α-460 219,06 Α-461 
18 ΚΗΗ 5504 135,30 Α-462 219,06 Α-463 
19 ΜΕ 88151 202,95 Α-464 102,95 Α-465 
20 ΜΕ 123869 147,6 Α-466 102,95 Α-467 
21 ΜΕ 117981 123,00 Α-468 126,81 Α-469 
22 ΚΗΟ 6022 633,45 Α-470 699,26 Α-471 
23 ΚΗΥ 8431  ------   184,5 Α-472 
24 ΜΕ 117981  ------   73,8 Α-473 
25 ΚΥ 7941  ------   43,05 Α-474 
  ΣΥΝΟΛΟ 6.709,65   5.284,23   

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών επισκευής 
των οχημάτων και προμήθειας ανταλλακτικών. 
Γ. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των αναδόχων και με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 78/2015 

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/07.04.2015 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/07.04.2015 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 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π. Α.Υ. 

1 
30-7341.007 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 

κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου 354.497,00 € 354.497,00 € Α-415 

2 10-6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 

8.320,00 € 8.320,00 € Α-416 

3 00-6121  Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης 122.931,00 € 11.691,00 € Α-417 

4 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.100,00 € 2.500,00 € Α-418 

5 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους 40.000,00 € 15.000,00 € Α-419 

6 00-6821.003 
Φορολογικά πρόστιμα για τακτοποίηση 
αυθαιρέτων 1.000,00 € 1.000,00 € Α-420 

7 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 479.784,53 € 18.326,64 € Α-421 

8 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 55.514,04 € 1.217,84 € Α-422 

9 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 12.367,92 € 280,80 € Α-423 

10 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 937,56 € 295,56 € Α-424 

11 10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού 1.470,00 € 498,96 € Α-425 

12 30-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.500,00 € 1.500,00 € Α-426 

13 80-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 8.557,35 € 8.557,35 € Α-427 

14 20-7321.001 
Φωταγώγηση κτιρίων - επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού 18.419,36 € 246,00 € Α-403 

15 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 3.500,00 € 260,00 € Α-429 

16 00-6111 Αμοιβές νομικών 44.000,00 € 10.000,00 € Α-475 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.801,96 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
25-7312.002 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 79/2015 

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 1.801,96 ευρώ στον ΚΑ 25-7312.002 για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ» έθεσε υπόψη 
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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  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.801,96 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7312.002 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: «έργα αποχέτευσης 
ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου» και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 
Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο 
διανομής χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
08.07.2015. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με 
θέμα: «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
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Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων» και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 80/2015 

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. 14/2015 

μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: ‘’προμήθεια ειδών καθαριότητας & 

ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων’’ και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την αριθμ.33/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και το αριθμ. 
πρωτ: 169/19.03.2015 πρωτογενές αίτημα (15REQ002686534 2015-04-03) 

− Την αριθμ.57/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και το αριθμ. 
πρωτ: 290/02.04.2015 πρωτογενές αίτημα (15REQ 002668123 2015-04-03) 

− Το αριθμ. πρωτ:6253/02.04.2015 αίτημα του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την ανάγκη 
προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού (15REQ002686081 2015-04-03)  

− Το υπ’ αριθμ.14/2015 τεύχος προδιαγραφών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου τίτλο: «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού», προϋπολογισμού δαπάνης 44.701,41 ευρώ με ΦΠΑ 

− Την υπ’ αριθμ.78/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
των απαιτούμενων πιστώσεων για το έτος 2015 

− 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) 

− 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 ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων «ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ» για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο της προμήθειας όπως 
προβλέπει η διακήρυξη και η υπ’ αριθμ.14/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.     

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 
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Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά. Κάθε Υπηρεσία θα αποθηκεύει σε 
ξεχωριστό χώρο τα προμηθευόμενα είδη και θα έχει την απόλυτη ευθύνη της σωστής διαχείρισης αυτών. 

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, 

− 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 
«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», 

− Το υπ’ αριθμ.14/2015 τεύχος προδιαγραφών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου τίτλο: 
«προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 
και των ΝΠΔΔ αυτού», προϋπολογισμού δαπάνης 44.701,41 ευρώ με ΦΠΑ, 

−  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων 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.14/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (τεχνικές 
προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού προϋπολογισμού, με ΦΠΑ 23%, 44.701,41 
ευρώ, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων ΚΕΦΑΛΟΣ και ΘΟΡΙΚΟΣ για ένα (1) έτος. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ……… του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, με ώρα 

έναρξης στις …… και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις ….. 
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Μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας παραλαβής δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη πρόσφορα. 

ΑΡΘΡΟ  2: Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 

α)  Η απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Αριθμ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

β) Ο Ν. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός κώδικας). 

γ)  Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995. 

δ) Η παρούσα διακήρυξη. 

ε) Οι υπ’ αριθμ. Π1/7445/02 & Π1/7446/02 αποφάσεις του ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

στ) Κάθε σχετική εγκύκλιος που αφορά τις προμήθειες των ΟΤΑ. 

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

είναι: α)  Η  διακήρυξη της δημοπρασίας, β) Η προσφορά του αναδόχου, γ)  Η συγγραφή υποχρεώσεων, 

δ)  Οι τεχνικές προδιαγραφές, ε) Η τεχνική έκθεση, στ)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 44.701,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

23%). Το ποσό αυτό κατανέμεται ως κατωτέρω: 

Α - ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ποσό: 13.656,10 ευρώ + (ΦΠΑ 23%) 3.140,90 = 16.797,00 ευρώ 

Β - ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ποσό: 6.208,46 ευρώ  + (ΦΠΑ 23%) 1.427,95 = 7.636,41 ευρώ 

Γ - ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ποσό: 16.478,05 ευρώ + (ΦΠΑ 23%) 3.789,95 = 20.268,00 ευρώ 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς: 

- Του Δήμου Λαυρεωτικής στον ΚΑ: 10-6634 

- Του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» στον ΚΑ: 15-6634 

- Του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» στον ΚΑ: 15-6634 

του οικονομικού έτους 2015 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 

31/12/2015, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2016 για το χρονικό διάστημα από 

01/01/2016 έως και τη λήξη της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ  5: Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

ΑΡΘΡΟ 6: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων-Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης 
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Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής 

(Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών: 2292 3 20145 & 2292 3 20147, Fax: 2292069130. 

ΑΡΘΡΟ  7: Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών και 

παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης: 

(α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(β) Συνεταιρισμοί 

(γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 8: Εγγυήσεις 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της 

μελέτης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 726,85 ευρώ  και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 

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

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) του 

καθαρού συμβατικού ποσού. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

ΑΡΘΡΟ 9: Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης 

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

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

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

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

− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας) 
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− Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμα του, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

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

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

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

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

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

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

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

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 

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

ή αναγκαστική διαχείριση. 

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

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

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

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

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

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

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

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

πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

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

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, αρίστης ποιότητας και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε 

πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο 

καλύτερης ποιότητας  

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης 

των προμηθευόμενων ειδών θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. 

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

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

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 10: Αποκλίσεις - Διευκρινήσεις 
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Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, 

εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 

προσφοράς που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

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 11: Υποβολή – σύνταξη προσφορών 
Δεκτές γίνονται προσφορές που δίδονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Δεν λαμβάνεται υπόψη 

προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε 

δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο 

υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος θα είναι επίσης καλά 

σφραγισμένος και έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο.  

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, στο οποίο θα αναγράφεται 

η τιμή μονάδος, καθώς και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος. 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. 

Η τιμή δίδεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η 

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

Επιτροπής. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 

προμηθεύονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 

Επίσης, οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δήμος 

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

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

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

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

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

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 

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

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

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

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

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

πρόσωπο. 

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

κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

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

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

εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 
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Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας, η οποία 

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

από την εταιρεία αυτή. 

ΑΡΘΡΟ  12: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

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

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

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

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

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

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

προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν 

από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

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

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

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

το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων. Μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

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

ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

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

διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

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

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

αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

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

ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

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

προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 

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

διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 13:  Αξιολόγηση προσφορών 
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Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 

- Η προσφερόμενη τιμή  

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

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των ζητούμενων ειδών. 

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

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής, παρουσιάζουν ουσιώδης αποκλίσεις από τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ  14: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της, 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ματαιώνονται τα αποτελέσματα. 

ΑΡΘΡΟ 15: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  

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

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

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

των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του 

τιμολογίου της αρ.2/2015 μελέτης. 

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού. 

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

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

διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 16: Υπογραφή Σύμβασης 
Ο Ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 

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

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

Η σύμβαση καταρτίζεται από την κάθε αναθέτουσα αρχή, συντάσσεται με βάση τους όρους της 
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διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

− Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

− Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

− Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 

− Την τιμή κάθε προϊόντος. 

− Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος. 

− Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

− Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

− Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή. 

− Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από το νόμιμο 

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

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

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και προ αυτού, ο Προμηθευτής θα αντικαταστήσει την εγγύηση 

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

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

σύμβασης. 

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

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται  της 

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 17: Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της 
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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. 

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρ. 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού). 

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 18: Παράδοση προμηθευόμενων ειδών 
Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά ως ακολούθως: 

Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίνεται στον προμηθευτή εγγράφως δύο (2) ημέρες πριν 

από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσής τους. Παραγγελία που θα δίνεται σε μικρότερο χρονικό 

διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προμηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς 

να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. 

Οι παραγγελθείσες ποσότητες θα παραδίδονται στα δημοτικά κτίρια και στις δομές των Νομικών 

Προσώπων με φροντίδα, έξοδα και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

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

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

ΑΡΘΡΟ  19: Παραλαβή προμηθευόμενων ειδών 
Η  παραλαβή των  προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

(σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ). Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα  άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.   

Συγκεκριμένα, εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές 

(ως προς την ποιότητα των υλικών) ή κατασκευαστικές ατέλειες, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 

προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών.  

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

από της ίδιας προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό 
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του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη 

των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος 

εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 20: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία των προμηθευόμενων ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με 

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

θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι 

περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την παράδοση των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και 

τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

(α) Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% 

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

(γ) Υπέρ Δημοσίου 0,25%  

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

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

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

συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

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

ΑΡΘΡΟ 21: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της 

έδρας του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

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

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 22: Τελικές Διατάξεις  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 2286/95 και η 

11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)  όπως ισχύουν.        

                                                                            

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/06/1959  
Αρ. Απόφ.: 81/2015 

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 δαπανών που πληρώθηκαν 

από την πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/06/1959», έθεσε υπόψη των 
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μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 07.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΕΛΤΑ ΑΕ  5/ 23-03-15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  83,62 00-6221 

2 ΕΛΤΑ ΑΕ  2/ 24-03-15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  65,20 00-6221 

3 ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 142/ 27-03-15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΚΗΟ 6120 

290,28 
(ΦΟΡΟΣ 4% = 
9,44) = 280,84 

20-6671 

4 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4908/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΟ 6120 

147,60 20-6263 

5 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4909/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΗ 2213 

147,60 20-6263 

6 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4910/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΙ 3195 

36,90 20-6263 

7 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4911/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΟ 6032 

36,90 20-6263 

8 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4912/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΟ 6171 

36,90 20-6263 

9 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ – 
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΝΙΚ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

9054/ 19-03-15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 
«ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ» 

69,00 10-6611 

10 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 552/ 31-03-15 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ 
ΓΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 
3020 

10,00 20-6322 

11 ΣΩΤΗΡΧΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓ.& 
ΣΙΑ ΟΕ 4965/ 31-03-15 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7345 

260,76 
(ΦΟΡΟΣ 4% = 
8,44) = 252,28 

10-6671 

12 ΣΩΤΗΡΧΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓ.& 
ΣΙΑ ΟΕ 931/ 31-03-15 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7345 

209,10 
(ΦΟΡΟΣ 8% = 
13,60) = 
195,50 

10-6671 

13 ΕΛΤΑ ΑΕ  03072011600017723
/ 01-04-15 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  55,54 00-6221 

14 ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 143/ 01-04-15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ 59553 

280,98 
(ΦΟΡΟΣ 4% = 
9,14) = 271,84 

70-6671 
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15 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  477/ 01-04-15 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ JCB 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

172,20 70-6671 

16 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  478/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 3088 

356,70 
(ΦΟΡΟΣ 4% = 
11,60 = 345,10 

20-6671 

17 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  156/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 6040 

86,10 20-6263 

18 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  157/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 94682 

369,00 
(ΦΟΡΟΣ 8% = 
24,00 = 345,00 

30-6263 

19 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  158/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 91682 

369,00 
(ΦΟΡΟΣ 8% = 
24,00 = 345,00 

30-6263 

20 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  30/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 6050 

344,40 
(ΦΟΡΟΣ 8% = 
22,40 = 322,00 

20-6263 

21 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  31/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 6032 

147,60 20-6263 

22 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  32/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 5520 

98,40 20-6263 

23 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  33/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 6120 

73,80 30-6263 

24 ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
& ΣΙΑ ΕΠΕ 1239/ 02-04-15 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

77,00 35-6671 

25 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε.  Α 583/ 03-04-15 ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 
ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ 7345 64,00 10-6323 

26 ΕΛΤΑ ΑΕ  03072021600023882
/ 07-04-15 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  21,24 00-6221 

ΣΥΝΟΛΟ 3.909,82  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  - 122,62  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  3.787,20  
ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ  4.000,00  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ     212,80  
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 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
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− την αριθμ.8/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου 

− την από 07.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής από την υπόλογο υπάλληλο 
του Δήμο Λαυρεωτικής Αικατερίνη Γουδέλη, συνολικού ύψους 3.909,82 ευρώ και την έκδοση ισόποσων 
χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015, ως 
εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΕΛΤΑ ΑΕ  5/ 23-03-15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  83,62 00-6221 

2 ΕΛΤΑ ΑΕ  2/ 24-03-15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  65,20 00-6221 

3 ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 142/ 27-03-15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΚΗΟ 6120 

290,28 
(ΦΟΡΟΣ 4% = 
9,44) = 280,84 

20-6671 

4 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4908/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΟ 6120 

147,60 20-6263 

5 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4909/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΗ 2213 

147,60 20-6263 

6 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4910/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΙ 3195 

36,90 20-6263 

7 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4911/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΟ 6032 

36,90 20-6263 

8 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4912/ 30-03-15 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΟ 6171 

36,90 20-6263 

9 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ – 
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΝΙΚ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

9054/ 19-03-15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 
«ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ» 

69,00 10-6611 

10 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 552/ 31-03-15 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ 
ΓΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 
3020 

10,00 20-6322 

11 ΣΩΤΗΡΧΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓ.& 
ΣΙΑ ΟΕ 4965/ 31-03-15 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7345 

260,76 
(ΦΟΡΟΣ 4% = 
8,44) = 252,28 

10-6671 

12 ΣΩΤΗΡΧΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓ.& 
ΣΙΑ ΟΕ 931/ 31-03-15 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7345 

209,10 
(ΦΟΡΟΣ 8% = 
13,60) = 
195,50 

10-6671 
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13 ΕΛΤΑ ΑΕ  03072011600017723
/ 01-04-15 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  55,54 00-6221 

14 ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 143/ 01-04-15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ 59553 

280,98 
(ΦΟΡΟΣ 4% = 
9,14) = 271,84 

70-6671 

15 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  477/ 01-04-15 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ JCB 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

172,20 70-6671 

16 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  478/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 3088 

356,70 
(ΦΟΡΟΣ 4% = 
11,60 = 345,10 

20-6671 

17 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  156/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 6040 

86,10 20-6263 

18 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  157/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 94682 

369,00 
(ΦΟΡΟΣ 8% = 
24,00 = 345,00 

30-6263 

19 ΑΦΟΙ Ν.& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  158/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 91682 

369,00 
(ΦΟΡΟΣ 8% = 
24,00 = 345,00 

30-6263 

20 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  30/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 6050 

344,40 
(ΦΟΡΟΣ 8% = 
22,40 = 322,00 

20-6263 

21 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  31/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 6032 

147,60 20-6263 

22 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  32/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 5520 

98,40 20-6263 

23 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  33/ 01-04-15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 6120 

73,80 30-6263 

24 ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
& ΣΙΑ ΕΠΕ 1239/ 02-04-15 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

77,00 35-6671 

25 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε.  Α 583/ 03-04-15 ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 
ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ 7345 64,00 10-6323 

26 ΕΛΤΑ ΑΕ  03072021600023882
/ 07-04-15 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  21,24 00-6221 

ΣΥΝΟΛΟ 3.909,82  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  - 122,62  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  3.787,20  
ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ  4.000,00  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ     212,80  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την αναγνώριση ως 
συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 
σχολικών φυλάκων 
Αρ. Απόφ.: 82/2015 

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 δαπάνης για την καταβολή 

ποσού στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα 

απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 3 Απριλίου 2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η αρ. πρωτ: 633/2015 απόφαση του Τοπικού 
Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λαυρίου, με την οποία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ο 
χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, συνολικά 
1.500 ημερών, του Γκουρουμάνου Λάμπρου, υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ο Δήμος, ως εργοδότης, καλείται να καταβάλλει το ποσό των 
8.557,35 ευρώ, σε περίπτωση που αυτό γίνει εντός τριμήνου από την κοινοποίησή της, οπότε παρέχεται 
έκπτωση 15% επί του συνόλου των οφειλομένων εισφορών. 

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 και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010 

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

- την  αρ. πρωτ: 633/2015 απόφαση του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λαυρίου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την καταβολή ποσού 8.557,35 ευρώ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λαυρίου, για την αναγνώριση ως 
συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών 
φυλάκων, συνολικά 1.500 ημερών, του υπαλλήλου Γκουρουμάνου Λάμπρου. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 80-8212.002 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 
2015 (ΑΑΥ 427/2015). 
 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη δικογράφου αίτησης ανάκλησης κατά πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου η οποία απευθύνεται ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 83/2015 
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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 «σύνταξης δικογράφου αίτησης 

ανάκλησης κατά πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία απευθύνεται ενώπιον του 

VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 

Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ140/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε: 

α) η αποδοχή από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής της παραχώρησης από την ΕΤΑΔ Α.Ε., της χρήσης 
του Δημοσίου Ακινήτου με Α.Β.Κ. 710, που ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Λαυρεωτικής, στην περιοχή «ΑΚΕΛ» στην θέση Νόρια Λαυρίου, έκτασης 5.549,12 τ.μ., καθώς και των 
όρων αυτής  
β) η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΚΕΛ «ΠΑΝΟΣ 
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

Με βάση τα ανωτέρω υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ των φορέων του Δήμου 
Λαυρεωτικής και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
846.945,94 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 Στις 24.03.2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής αντίγραφο της υπ’αριθμ.60/2015 πράξης 
του Ε’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του 
υποβληθέντος σχεδίου προγραμματικής σύμβασης που αφορά την: «αποκατάσταση του διατηρητέου 
κτίσματος για τη δημιουργία του μουσείου κεραμικής ΑΚΕΛ ‘Πάνος Βαλσαμάκης’ και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου στο Λαύριο Αττικής». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3060/2002, ο Δήμος μπορεί να ασκήσει αίτηση 
ανάκλησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης, στο αρμόδιο VI τμήμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό δικηγόρου με εξειδίκευση και εμπειρία σε 
θέματα διοικητικού δικαίου, προκειμένου να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής την 
αίτηση ανάκλησης, αιτούμενος την ακύρωση – ανάκληση της υπ’ αριθμ.60/2015 πράξης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

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

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

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

− την αριθμ.140/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

− την υπ’ αριθμ.60/2015 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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− τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3060/2002 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιον του αρμοδίου VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά 
της υπ ‘αριθμ.60/2015 πράξης του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Β. Χορηγεί εντολή – εξουσιοδότηση στο δικηγόρο Αθηνών Καραβοκύρη Γεώργιο του Ιωάννη, με αριθμό 
μητρώου ΔΣΑ 26876, με έδρα Σόλωνος 92 & Ασκληπιού, στην Αθήνα, όπως καταθέσει το δικόγραφο της 
εν λόγω αίτησης ανάκλησης και όπως παρίσταται ενώπιον του αρμοδίου VI Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κατά την εκδίκαση της απόφασης για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής. 
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». 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση οχημάτων από το Δήμο Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγμένης 
Αρ. Απόφ.: 84/2015 

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 «αποδοχής δωρεάν παραχώρησης 

κατά χρήση οχημάτων από το Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.224/2015 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση στο Δήμο μας τα ακόλουθα οχήματα: 
1. Ένας τράκτορας μάρκας Mercedes τύπου 2635, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6053 και δύο τρέιλερ 

απορριμματοφόρου 
2. Ένα φορτηγό μάρκας Volvo τύπου F1 2400 (καδοφόρο) 6Χ2, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6030 
3. Ένα καλαθοφόρο όχημα μάρκας Mercedes με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 3984 τύπου ηλεκτρολόγων 

χρώματος πορτοκαλί 
Σκοπός της παραχώρησης είναι να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Δήμου μας κατά την τρέχουσα 
εαρινή και θερινή περίοδο. Η παραχώρηση θα λήξει την 31η Οκτωβρίου 2015. 
 Ο Δήμος μας θα αναλάβει την υποχρέωση να διατηρεί τα οχήματα σε άριστη κατάσταση, να τα 
διατηρεί ασφαλισμένα καθ’ όλη την διάρκεια της παραχώρησης και να επιμελείται την τροφοδοσία τους 
με καύσιμα μέχρι την λήξη της παραχώρησης. 

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

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: 
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− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

− την υπ’ αριθμ.224/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015 από το Δήμο Βάρης 
– Βούλας - Βουλιαγμένης:   
Ενός (1) τράκτορα μάρκας Mercedes τύπου 2635, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6053 και δύο τρέιλερ 
απορριμματοφόρου 
Ενός (1) φορτηγού μάρκας Volvo τύπου F1 2400 (καδοφόρο) 6Χ2, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6030 
Ενός (1) καλαθοφόρου όχηματος μάρκας Mercedes με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 3984 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, όπως προβεί στο όνομα και για 
λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 85/2015 

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 «αποδέσμευσης ποσών από 

αποφάσεις ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/06.04.2015 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.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 17.805,00 Α-80 Α-414 

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/06.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 31 από 31 

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 

1. 25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 17.805,00 Α-80 Α-414 

 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ευφροσύνη Σίνη 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
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