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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 9 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 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 6 Ιουλίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 12:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 06.07.2015 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Ευφροσύνη Σίνη, Σταύρος Κρητικός, 
Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«οργάνωση και λειτουργία Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 137/2015 

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 του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής 

Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
υπ’ αριθμ. πρωτ: 13635/03.07.2015 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου όπου αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 
«Με την παρούσα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 Με την υπ΄ αριθμ.121/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της εργασίας «οργάνωση και 

λειτουργία της Ζ΄ παιδικής εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Με την υπ’ αριθμ.30/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της απαιτούμενης 

πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 

2015. 

Ακολούθως η Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθμ.20/2015 μελέτη, 
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προϋπολογισμού δαπάνης 206.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%. 

Με την υπ’ αριθμ.120/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση της μελέτης και η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 

ΩΗΝΞΩΛ1-ΣΛΞ, στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 15PROC002863087, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, 

στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου και στις εφημερίδες: «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 

«ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». 

Η υπ’ αριθμ.463/2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

στις 17 Ιουνίου 2015 και ως καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 7 Ιουλίου 2015. 

Μετά την έκδοση του αριθμ.38/28.06.2015 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ63/Α’/28.06.2015) με το οποίο 

προκηρύχθηκε η διενέργεια δημοψηφίσματος και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

65/Α/28.06.15) με θέμα: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» δεν είναι δυνατή η έκδοση εγγυητικών 

επιστολών για τη  συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Δεδομένου ότι η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής είναι δικαιολογητικό επί ποινή αποκλεισμού και ότι 

η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 7 Ιουλίου 2015, ενώ δεν είναι δυνατή η 

μεταφορά της ημερομηνίας του διαγωνισμού, αφού αφορά τη λειτουργία της Κατασκήνωσης, η οποία 

πρέπει να ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου 2015, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με 

την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ: 463/2015 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής». 

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, έλαβε υπόψη  

− το ΠΔ 60/2007 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας της οδηγίας 
2007/18/ΕΚ/31-3-2004,  

− το Ν.4155/2013 περί Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ20 του αρ 1 του Ν 4254/14,  

− την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων», 

− την Υ.Α. Π1/542/04-03-2014 Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13635/03.07.2015 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
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Α. Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. πρωτ: 463/2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία 
προκηρύχθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«οργάνωση & λειτουργία Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΗΝΞΩΛ1-ΣΛΞ και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 15PROC002863087, διότι 
δεν είναι δυνατή η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού, ώστε να μπορούν οι 
συμμετέχοντες να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αφού αφορά τη λειτουργία της 
Κατασκήνωσης, η οποία πρέπει να ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου 2015. 
Β. Τη δημοσίευση - γνωστοποίηση της ακύρωσης του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν διότι από την αρχή είχαν εκφράσει την άποψη ότι τη λειτουργία της Κατασκήνωσης πρέπει 
να την αναλάβει ο Δήμος και όχι κάποιος ιδιώτης.   
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσού 98.905,62 ευρώ από τον ΚΑ 15-6482.001 
Αρ. Απόφ.: 138/2015 

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 ποσού 98.905,62 

ευρώ από τον ΚΑ 15-6482.001», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/06.07.2015 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.30/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

496.136,06 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου με τίτλο: 

«έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης». 

Με δεδομένο ότι ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «οργάνωση και λειτουργία 

Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας» και προκειμένου να γίνει η πρόσληψη προσωπικού 46 ατόμων για την 

κατασκήνωση, είναι απαραίτητη η αποδέσμευση ποσού 98.905,62 ευρώ από τον ανωτέρω ΚΑ και η 

μεταφορά του στους ΚΑ 15-6041.001 και 15-6054.002 που αφορούν αντίστοιχα μισθοδοσία  και 

εργοδοτικές εισφορές του έκτακτου προσωπικού». 

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  

- τη ΔΥ/06.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 

http://www.lavreotiki.gr/
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την αποδέσμευση ποσού 98.905,62 ευρώ από τον ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου με τίτλο: «έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης»  (ΑΑΥ: 290/2015), προκειμένου το ποσό 
αυτό να μεταφερθεί στους ΚΑ 15-6041.001 και 15-6054.002 που αφορούν αντίστοιχα μισθοδοσία  και 
εργοδοτικές εισφορές του έκτακτου προσωπικού της κατασκήνωσης. 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2015 
Αρ. Απόφ.: 139/2015 

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 «8ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
από 06.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ αριθ.183/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2015 και με το υπ’ αριθ.76904/51524 11.12.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε. Με τις υπ’ αριθμ. 17, 38, 43, 69, 84, 105 και127/2015 αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η αναμόρφωση του δημοτικού 

προϋπολογισμού. Παρακαλούμε για την έγκριση της 8ης τροποποίησης του Π/Υ ως διαμορφώνεται 

κατωτέρω:   

1.Αύξηση εξόδων    

Αυξάνονται οι ΚΑ 15-6041.004 ΚΑΙ 15-6054.002 με ακριβή τίτλο Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για 

κατασκηνώσεις και εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις συνολικού ποσού 

98.905,62 ευρώ  προκειμένου να προσληφθούν 46 άτομα με δίμηνη σύμβαση για τη  λειτουργία της 

κατασκήνωσης. 

2.Μείωση εξόδων 
Α. Μειώνονται ο ΚΑ  15-6482.001 με ακριβή τίτλο έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης κατά 98.905,62 ευρώ 

προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία εσόδων εξόδων.  

Επισυνάπτεται  κατάσταση αναλυτικά όλων των ΚΑ». 

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') 
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 την υπ’ αριθμ.184/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
 την από 06.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
  

8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 329,54 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 1 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 79.404,00 

 2 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις 19.501,62 

 98.905,62 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 3 0,00 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -98.905,62 

 -98.905,62 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 0,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 329,54 
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 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  329,54 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 98.905,62 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -98.905,62 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 329,54 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 329,54 ευρώ. 

 
 

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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