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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 4 η ς  T A K T I K Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 26 Αυγούστου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 19:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 21.08.2015 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας Στουραΐτης, 
Ευφροσύνη Σίνη  
Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2016 – αποδοχή ποσού 
Αρ. Απόφ.: 163/2015 

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 10ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 – αποδοχής ποσού», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την από 20.08.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Αποδοχή ποσού  
Με την υπ’ αριθμ. 43/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το έγγραφο του 

υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ.2978/22/1/2015 είχε γίνει αποδοχή ποσού 3.900,00 ευρώ που 

αφορούσε την εκλογική αποζημίωση Ιανουαρίου 2015. 

Όμως σύμφωνα με τα ΦΕΚ 76 τεύχος Β 17/1/2015 και 125/21/1/2015 το ποσό που θα δαπανηθεί 

ανέρχεται στα 7.800,00 ευρώ (60 άτομα Χ 130,00 ευρώ). Το προαναφερόμενο ποσό αποδόθηκε στο 

Δήμο στις 20 Αυγούστου 2015. 
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Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την αποδοχή του ποσού των 3.900 ευρώ. 

 
Τροποποίηση Προϋπολογισμού  
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 αποφάσεις 17, 38, 43, 69, 84, 105, 127, 137 και 148/2015 

εγκρίθηκε η 1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η και 9η αναμόρφωση του Π/Υ. Παρακαλούμε για την έγκριση 

της 10ης τροποποίησης του Π/Υ ως διαμορφώνεται παρακάτω.   

 
1. Αύξηση εσόδων    

Α. Αυξάνονται οι  ΚΑ  -0211 -0434.001 -0468 -0718.005 -1512 -2115 -2118 κατά 38.700,00 ευρώ και 

μειώνονται αντίστοιχα οι ΚΑ -0461.001 -0461.003 -1115 -1411 -1521.002 -1522.002 -1623 -2117.001   -

2211.002 ισόποσα προκειμένου να μην υπάρχει καμία αύξηση εσόδων στην κατηγορία ίδια έσοδα. 

Β. Αυξάνεται ο ΚΑ 1211.004 της παιδικής κατασκήνωσης, ο οποίος αφορά ειδικευμένο έσοδο και το ποσό 

γράφεται αντίστοιχα στον ΚΑ εξόδων 15-6482.001 «έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης». 

Δ. Αυξάνονται οι ΚΑ  εσόδων 4121 και 4131.001 που αφορούν κρατήσεις και φόρους κατά 64.700,00 

ευρώ και αντίστοιχα αυξάνονται οι ΚΑ εξόδων 80-8231.007 και 009 και 80-8221 κατά 64.700,00 ευρώ. 

Ε. Αυξάνεται ο ΚΑ εσόδων 2111 με αιτιολογία «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ 

πρωτοβεβαιούμενα» κατά 130.000,00 ευρώ και μειώνεται αντίστοιχα ο ΚΑ 0311.001 «τέλη καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού» τρέχουσας χρήσης κατά 130.000,00 ευρώ. 

 
2. Μείωση εσόδων  
Α. Μειώνονται ισόποσα ποσά διαφόρων ΚΑ ως αναφέρεται παραπάνω. 

Β. Μειώνονται οι ΚΑ εσόδων 4123.001, 4123.002 και 4131.002 που αφορούν φόρους και ασφαλιστικές 

εισφορές κατά 68.000,00 ευρώ και μειώνονται αντιστοίχως οι ΚΑ εξόδων 80-8223.001, 80-8223.002 και 

80-8231.012 κατά 68.000,00 ευρώ. 

 

3. Αύξηση εξόδων 
Α. Αυξάνονται οι ΚΑ 20 συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑ 00-6151.001 με αιτιολογία «δικαιώματα ΔΕΗ 

από είσπραξη τελών» κατά 70.100,00 ευρώ και μειώνονται αντιστοίχως οι ΚΑ 20 κατά 50.100,00 ευρώ, 

καθώς και της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης αυξάνονται και μειώνονται ισόποσα 

τα ποσά. 

Β. Αυξάνονται και μειώνονται ισόποσα ΚΑ  προκειμένου να είναι εύρυθμη η λειτουργία των υπηρεσιών 

είτε σε ΚΑ που δεν θα δαπανηθούν όλες οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί όπως στους ΚΑ 20-6012,   20-
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6022 και 35-6012 που αφορούν υπερωριακή εργασία, είτε άλλων ΚΑ που χρειάζονται αύξηση γιατί το 

αρχικό ποσό που είχε εγγραφεί δεν επαρκεί έως το τέλος του οικονομικού έτους, όπως οι ΚΑ 20-

6021.001 και 20-6052.001 που αφορούν μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές.  

Γ. Αυξάνονται οι ΚΑ 10-6021.001, 20-6021.001, 20-6011.001, 15-6021.003, 10-6011.001, 10-6021.005, 

35-6011.001, 30-6021.001, 30-6011.001, 25-6011.001 κατά 260,00 €, 65,00 €, 1.755,00 €, 65,00 €, 

975,00 €, 65,00 €, 260,00 €, 65,00 €, 195,00 €, και 195,00 € αντίστοιχα για να πληρωθεί η  εκλογική 

αποζημίωση». 

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 20.08.2015 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 10ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  

 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 ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 12.000,00 0,00 

 2 0434.001 Εσοδα από εκμετ/ση χώρων για γυρίσματα  1.500,00 0,00 
 ταινιών κλπ 
 3 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9- 8.000,00 0,00 
 20/10/1958) 
 4 0718.006 Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων 3.200,00 0,00 

 5 1211.004 Επιχ. για λειτ.7ης Παιδικής Εξοχής  2.114,00 0,00 
 κατασκ.Κερατέας 
 6 1211.007 Επιχ.για εκλογική αποζημίωση 3.900,00 0,00 

 7 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ  4.000,00 0,00 
 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 
 8 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  130.000,00 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 9 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 5.000,00 0,00 

 10 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων  5.000,00 0,00 
 επιτηδευματιών 
 11 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 60.000,00 0,00 

 12 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 4.700,00 0,00 

 239.414,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 13 0311.001 Τελοs καθαριοτηταs και φωτισμου -130.000,00 0,00 
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 14 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -6.000,00 0,00 

 15 0461.003 Παραχ..δικαιώμ. χρήσης παραλίας A-Β Λιμανάκι- -9.000,00 0,00 
 Δασκα 
 16 1115. Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων -2.000,00 0,00 
  (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 
 17 1411. Προϊόν δωρεών -2.500,00 0,00 

 18 1521.002 Παράβολα για τεύχη δημοπράτησης -1.000,00 0,00 

 19 1522.002 Λοιπά παράβολα -1.000,00 0,00 

 20 1623. Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης  -10.000,00 0,00 
 εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ  
 1002901/67/2002) 
 21 2117.001 Εσοδα από ενταξη σχεδ.πόλης Λεγραινών -5.000,00 0,00 

 22 2211.002 Εσοδα από προστιμα -2.200,00 0,00 

 23 4123.001 Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματίων -30.000,00 0,00 

 24 4123.002 Φόρος προμηθ.εργολ.έλευθ.έπαγ. -18.000,00 0,00 

 25 4131.002 Κρατήσεις αιρετών στα ταμεία τους -20.000,00 0,00 

 -236.700,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 26 0,00 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,  54.192,00 
 100 ΝΔ 4260/61 και ΝΔ 5441/66) 
 27 0,00 00-6151.001 Δικαιώμ.ΔΕΗ από εισπραξη τελών-φόρων 10.100,00 

 28 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 

 29 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.500,00 

 30 0,00 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 8.700,00 

 31 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 975,00 

 32 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 260,00 

 33 0,00 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων 65,00 

 34 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  4.200,00 
 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
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 35 0,00 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400,00 

 36 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 65,00 

 37 0,00 15-6261.001 Συντήρηση -επισκευή κτηρίων 17.827,20 

 38 0,00 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 2.114,00 

 39 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 1.755,00 

 40 0,00 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.065,00 

 41 0,00 20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αοριστου χρόνου 7.000,00 

 42 0,00 20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων 6.000,00 

 43 0,00 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 195,00 

 44 0,00 25-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 

 45 0,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 195,00 

 46 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχέςμε σύμβαση αορίστου χρόνου 65,00 

 47 0,00 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 2.700,00 

 48 0,00 30-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 550,00 

 49 0,00 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 

 50 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 260,00 

 51 0,00 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  9.967,64 
 μέσων 
 52 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  10.000,00 
 λογισμικά  
 53 0,00 30-7333.007 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου 1.000,00 

 54 0,00 30-7333.008 Συντήρηση επισκευή  οδικού δικτύου Κερατέας 2.000,00 

 55 0,00 80-8221. Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 60.000,00 

 56 0,00 80-8231.007 Ασφαλ/ικές εισφορές στο Ταμειο πρόνοιας Δημ.υπαλλή 1.500,00 

 57 0,00 80-8231.009 Ασφαλ/κές εισφορές στο Υγειονομικό Ταμείο 3.200,00 

 242.850,84 
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 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 58 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -19.000,00 

 59 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  -3.500,00 
 φοιτητών κ.λ.π 
 60 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -2.000,00 

 61 0,00 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών -550,00 

 62 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -2.500,00 

 63 0,00 00-6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών -18.000,00 

 64 0,00 10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού -1.470,00 

 65 0,00 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -1.510,00 

 66 0,00 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ενότητας Κερατέας -2.000,00 

 67 0,00 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου -8.000,00 

 68 0,00 15-6232.004 Μισθώματα σχολικών κτηρίων Ειιδικό σχολείο Λαυρίου - -9.827,20 
 Νηπιαγωγείο Κερατέας 
 69 0,00 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -4.062,00 

 70 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -8.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 71 0,00 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -20.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 72 0,00 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -15.800,00 

 73 0,00 25-6262.001 Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης -1.000,00 

 74 0,00 25-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων -500,00 

 75 0,00 35-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -3.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 76 0,00 35-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -650,00 

 77 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση -1.284,64 

 78 0,00 15-7131.001 Προμ.για εγκ.ψύξης-θέρμανσης παλαιού Μηχανουργείου -15.000,00 

 79 0,00 20-7135.002 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρομηχανολογικου εξοπλισμού -1.800,00 
 80 0,00 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων -επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού -4.500,00 
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 81 0,00 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-πινακίδες σήμανσης κ.λ.π -10.000,00 

 82 0,00 30-7421.001 Δαπάνες εφαρμογής σχ.πόλης Λεγραινών -4.500,00 

 83 0,00 30-7424.001 Αποζ.σε θιγόμενους από ρυμοτομία στα Λεγραινά -5.000,00 

 84 0,00 70-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός -6.683,00 

 85 0,00 70-7326.008 Δαπάνες πυροπροστασίας -2.000,00 

 86 0,00 80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών  -30.000,00 
 κ.λ.π. 
 87 0,00 80-8223.002 Απόδοση φόρου προμ. & ελευθ. Επαγγ. -18.000,00 

 88 0,00 80-8231.012 Απόδ.  ασφαλ.εισφ.Δημάρχου κ.λ.π από οργανική θέση -20.000,00 

 -240.136,84 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 2.714,00 2.714,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 329,54 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  329,54 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 239.414,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -236.700,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 242.850,84 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -240.136,84 
  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. 
 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 164/2015 

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/21.08.2015 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/21.08.2015 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 στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π. Α.Υ. 

20-7333.004 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου Δημοτικής 
Ενότητας Λαυρεωτικής 12.000,00 € 11.808,00 € Α-680 

30-6662.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 15.000,00 € 1.600,00 € Α-707 

30-7331.004 Συντήρηση και επισκευή μόνωσης 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Λαυρίου 12.106,90 € 12.106,90 € Α-708 

30-7334.001 Συντήρηση πεζοδρομίων Ο.Τ. 154 πόλης Λαυρίου 24.495,45 € 24.495,45 € Α-709 

10-7331.002 Εργασίες συντήρησης Δημαρχείου Λαυρίου 24.600,00 € 24.600,00 € Α-710 

10-7331.003 Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Καταστήματος 
Κερατέας 12.500,00 € 12.484,50 € Α-711 
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15-7331.002 Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου 12.500,00 € 155,00 € Α-712 

00-6495.001 Διάθεση - μεταφορά & τοποθέτηση χημικών 
τουαλετών 7.110,00 € 450,00 € Α-713 

25-6264.002 
Προμήθεια 2 αντλιών - επισκευή αντλιών & 
επισκευή των οδηγών βάσεων αντλιών στις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού 
Κερατέας 

24.000,00 € 12.115,50 € Α-714 

15-6261.001 Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών  5.672,80 € 347,48 € Α-715 

25-6662.003 Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης ΔΕ 
Κερατέας 11.000,00 € 923,00 € Α-716 

25-6279.001 Δαπάνες ελέγχου ποιότητας νερού ΔΕ Κερατέας 5.000,00 € 3.000,00 € Α-717 

00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.100,00 € 1.000,00 € Α-718 

00-6312.001 Φόρος ακινήτων 15.434,79 € 4.000,00 € Α-678 

00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης ΔΗΚΕΔΗΛ 16.200,00 € 14.200,00 € Α-719 

00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης ΕΝΕΛ 3.000,00 € 2.000,00 € Α-679 

30-7424.002 Αποζημίωση ρυμοτομίας για ΟΤ 156 σχεδίου 
πόλεως Κερατέας 5.000,00 € 5.000,00 € Α-720 

80-8115.005 Ασφαλιστικές εισφορές - φόροι - χαρτόσημα ΟΓΑ 
κλπ ΔΗΚΕΔΗΛ - ΕΝΕΛ 36.500,00 € 6.500,00 € Α-681 

20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού δημοτικών οδών, αγροτικών 
δρόμων και κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 € 8.000,00 € Α-721 

35-7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία 
της Υπηρεσίας Πρασίνου 3.000,00 € 430,20 € Α-722 

30-6261.004 Ξυλουργικές εργασίες για τη συντήρηση του 2ου 
ΔΣ Λαυρίου 26.200,00 € 1.476,00 € Α-723 

35-7135.001 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών υπηρεσίας κήπων 3.000,00 € 608,51 € Α-724 

25-6264.001 Επισκευή αντλίας δικτύου ύδρευσης στο 
αντλιοστάσιο Πλάκας - Τογάνι 15.000,00 € 3.560,85 € Α-725 

20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών για οχήματα 
του Δήμου 10.300,00 € 622,00 € Α-726 

10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 € 830,00 € Α-677 

30-7341.008 

Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού 
συμβούλου υποστήριξης εξοικονόμησης ενέργειας 
στο κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου για την πράξη 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

4.920,00 € 4.920,00 € Α-730 

Σύνολο 
 
156.483,39 € 
 

 

 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 165/2015 
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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 «αποδέσμευσης ποσών από 

αποφάσεις ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
16545/20.08.2015 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.  30-7331.004 Επιδιόρθωση – υγρομόνωση 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Λαυρίου 

-11.106,90 Α-299 Α-682 

2.  10-6654.004 Προμήθεια μελανιών Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 

-8.000,00 Α-330 Α-683 

3.  10-6654.003 Προμήθεια μελανιών Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 

-2.000,00 Α-329 Α-684 

4.  80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών – εργολάβων -30.000,00 Α-123 Α-685 

5.  80-8223.001 Απόδοση φόρου προμηθευτών & ελεύθερων 
επαγγελματιών 

-18.000,00 Α-124 Α-686 

6.  80-8231.012 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Δημάρχου 
κλπ 

-20.000,00 Α-136 Α-687 

7.  20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -20.000,00 Α-152 Α-688 

8.  20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -8.000,00 Α-151 Α-689 

9.  20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -15.816,82 Α-73 Α-690 

10.  00-6256.001 Χρεολύσια δανείων  -18.000,00 Α-19 Α-691 

11.  00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -19.000,00 Α-2 Α-692 

12.  00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ – ΤΕΑΔΥ – Υπ. 
Ειδικών Θέσεων 

-3.500,00 Α-3 Α-693 

13.  10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -1.510,00 Α-40 Α-694 

14.  15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -3.872,00 Α-637 Α-695 

15.  15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -190,00 Α-57 Α-696 

16.  35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -650,00 Α-105 Α-697 

17.  10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού -498,96 Α-425 Α-698 

18.  10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού -971,04 Α-381 Α-699 

19.  30-6414.002 Μεταφορές εν γένει -2.000,00 Α-630 Α-700 
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20.  25-6264.002 Συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων 
Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 

-6.580,00 Α-374 Α-701 

21.  30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -5000 Α-158 Α-702 
ΣΥΝΟΛΟ -194.695,72   

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

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010 

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

- την αριθμ. πρωτ: 16545/20.08.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2015, όπως αναφέρονται 
κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

22.  30-7331.004 Επιδιόρθωση – υγρομόνωση 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Λαυρίου 

-11.106,90 Α-299 Α-682 

23.  10-6654.004 Προμήθεια μελανιών Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 

-8.000,00 Α-330 Α-683 

24.  10-6654.003 Προμήθεια μελανιών Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 

-2.000,00 Α-329 Α-684 

25.  80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών – εργολάβων -30.000,00 Α-123 Α-685 

26.  80-8223.001 Απόδοση φόρου προμηθευτών & ελεύθερων 
επαγγελματιών 

-18.000,00 Α-124 Α-686 

27.  80-8231.012 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Δημάρχου 
κλπ 

-20.000,00 Α-136 Α-687 

28.  20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -20.000,00 Α-152 Α-688 

29.  20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -8.000,00 Α-151 Α-689 

30.  20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -15.816,82 Α-73 Α-690 

31.  00-6256.001 Χρεολύσια δανείων  -18.000,00 Α-19 Α-691 

32.  00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -19.000,00 Α-2 Α-692 

33.  00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ – ΤΕΑΔΥ – Υπ. 
Ειδικών Θέσεων 

-3.500,00 Α-3 Α-693 

34.  10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -1.510,00 Α-40 Α-694 

35.  15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -3.872,00 Α-637 Α-695 

36.  15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -190,00 Α-57 Α-696 

37.  35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -650,00 Α-105 Α-697 

38.  10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού -498,96 Α-425 Α-698 

39.  10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού -971,04 Α-381 Α-699 

40.  30-6414.002 Μεταφορές εν γένει -2.000,00 Α-630 Α-700 
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41.  25-6264.002 Συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων 
Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 

-6.580,00 Α-374 Α-701 

42.  30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -5000 Α-158 Α-702 
ΣΥΝΟΛΟ -194.695,72   

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 122Α/2015 που 
εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.159/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 166/2015 

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 το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 122Α/2015 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.159/2015 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
16513/19.08.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.159/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 574,71 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για (α) τη χορήγηση ηλεκτρονικού 

αρχείου με τις ετήσιες, ανά χρήση, καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των παροχών που βρίσκονται στα 

διοικητικά όρια του Δήμου και (β) τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκατάστασης στην 

περιοχή Πούντα Ζέζα.  

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με 

βαθμό Γ’. 

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

την 22.10.2015.  

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 όλο το ποσό των 574,71 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.159/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
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− την αριθμ. πρωτ: 16513/19.08.2015 εισήγηση 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 122Α/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, Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με 
βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για (α) τη χορήγηση 
ηλεκτρονικού αρχείου με τις ετήσιες, ανά χρήση, καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των παροχών που 
βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και (β) τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης 
εγκατάστασης στην περιοχή Πούντα Ζέζα.  
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 109Α/2015 που 
εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.118/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 167/2015 

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 το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 109Α/2015 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.118/2015 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/21.08.2015 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.118/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 5.460,17 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής 

χαμηλής τάσης διαφόρων εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με 

βαθμό Γ’. 

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

την 12.09.2015.  

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 όλο το ποσό των 5.460,17 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από 

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

Η Οικονομική Επιτροπή 
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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 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.118/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− τη ΔΥ/21.08.2015 εισήγηση 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 109Α/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, Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με 
βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή Δήμου Λαυρεωτικής 
(Αικατερίνη Γουδέλη) 
Αρ. Απόφ.: 168/2015 

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 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 06.08.2015 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 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  6150 /29-06-2015 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΜΕ 123806 

98,40 70-6671 

2 ΕΛΤΑ ΑΕ  03072021600024
823/ 21-07-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  77,02 00-6221 

3 ΕΛΤΑ ΑΕ  03072021600024
840/ 22-07-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  15,84 00-6221 

4 ΠΡΙΦΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  715/ 23-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΟ 3088 

184,50 
ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8% 
12,00 = 172,50 

20-6263 

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  49/ 23-07-2015 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 2221 

260,76 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
8,48  = 252,28 

20-6671 

6 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 27-07-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  27,20 00-6221 
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7 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  44/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΗ 5520 

209,10 
ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8% 
13,60 = 195,50 

20-6263 

8 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  45/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΙ 3195 

159,90 20-6263 

9 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  46/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 66326 

221,40 
 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8% 
14,40 = 207,00 

30-6263 

10 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  47/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΟ 6040 

   61,50 20-6263 

11 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  48/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΟ 6038 

147,60 25-6263 

12 ΑΦΟΙ Ν. & Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  164/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 94682 

307,50 
 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8% 
20,00 = 287,50 

20-6263 

13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  50/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΙ 3165 

92,25 20-6671 

14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  109/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΙ 3195 

43,05 20-6263 

15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  110/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΗ 2221 

49,20 20-6263 

16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  111/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΗ 2213 

30,75 20-6263 

17 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 1552/ 28-07-
2015 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ  3092 

41,00 10-6263 

18 ΡΩΜΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  217/ 29-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 66326 

215,25 
 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
7,00 = 208,25 

 20-6671 

19 ΡΩΜΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  296/ 29-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 66326 

147,60 20-6263 
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20 ΝΙVAL HELLAS ΕΠΕ Β 321/  30-07-
2015 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ  159,90 00-

6495.001 

21 ΔΕΔΕΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  24/ 31-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΟ 6171 

369,00 
ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
12,00 = 357,00 

20-6671 

22 ΡΩΜΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  220/ 03-08-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 66326 

310,58 
ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
10,10 = 300,48 

 20-6671 

23 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 1586/ 03-08-
2015 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 2221 

131,50 20-6263 

24 ΚΑΛΛΙΝΤΖΗΣ  Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  5116/ 04-08-2015 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 3984 

135,30 20-6263 

25 ΕΛΤΑ ΑΕ  
 
03072021600024
991/ 04-08-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  88,34 00-6221 

26 ΕΛ.&  ΘΕΟΔ. ΓΑΛΗΤΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ  5163/ 05-08-2015  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 3984 

393,60 
 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
12,80 = 380,80 

20-6671 

ΣΥΝΟΛΟ 3.978,04  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    - 110,38  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   3.867,66  
ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ   4.000,00  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ      132,34  
 

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') 

− την αριθμ.8/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου 

− την από 06.08.2015 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 3.978,04 ευρώ και την έκδοση ισόποσων 
χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015, ως 
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εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΠΟΣΟ Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  6150 /29-06-2015 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΜΕ 123806 

98,40 70-6671 

2 ΕΛΤΑ ΑΕ  03072021600024
823/ 21-07-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  77,02 00-6221 

3 ΕΛΤΑ ΑΕ  03072021600024
840/ 22-07-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  15,84 00-6221 

4 ΠΡΙΦΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  715/ 23-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΟ 3088 

184,50 
ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8% 
12,00 = 172,50 

20-6263 

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  49/ 23-07-2015 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 2221 

260,76 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
8,48  = 252,28 

20-6671 

6 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 27-07-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  27,20 00-6221 

7 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  44/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΗ 5520 

209,10 
ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8% 
13,60 = 195,50 

20-6263 

8 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  45/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΙ 3195 

159,90 20-6263 

9 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  46/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 66326 

221,40 
 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8% 
14,40 = 207,00 

30-6263 

10 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  47/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΟ 6040 

   61,50 20-6263 

11 ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ  48/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΟ 6038 

147,60 25-6263 

12 ΑΦΟΙ Ν. & Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ  164/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 94682 

307,50 
 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 8% 
20,00 = 287,50 

20-6263 

13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  50/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΙ 3165 

92,25 20-6671 

14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  109/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΙ 3195 

43,05 20-6263 
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15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  110/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΗ 2221 

49,20 20-6263 

16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ  111/ 27-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΗ 2213 

30,75 20-6263 

17 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 1552/ 28-07-
2015 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ  3092 

41,00 10-6263 

18 ΡΩΜΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  217/ 29-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 66326 

215,25 
 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
7,00 = 208,25 

 20-6671 

19 ΡΩΜΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  296/ 29-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 66326 

147,60 20-6263 

20 ΝΙVAL HELLAS ΕΠΕ Β 321/  30-07-
2015 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ  159,90 00-

6495.001 

21 ΔΕΔΕΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  24/ 31-07-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΚΗΟ 6171 

369,00 
ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
12,00 = 357,00 

20-6671 

22 ΡΩΜΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  220/ 03-08-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.  
ΜΕ 66326 

310,58 
ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
10,10 = 300,48 

 20-6671 

23 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 1586/ 03-08-
2015 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 2221 

131,50 20-6263 

24 ΚΑΛΛΙΝΤΖΗΣ  Δ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  5116/ 04-08-2015 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 3984 

135,30 20-6263 

25 ΕΛΤΑ ΑΕ  
 
03072021600024
991/ 04-08-2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  88,34 00-6221 

26 ΕΛ.&  ΘΕΟΔ. ΓΑΛΗΤΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ  5163/ 05-08-2015  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 3984 

393,60 
 ΜΕΙΟΝ 
ΦΟΡΟΣ 4% 
12,80 = 380,80 

20-6671 

ΣΥΝΟΛΟ 3.978,04  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    - 110,38  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   3.867,66  
ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ   4.000,00  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ      132,34  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 169/2015 

 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 

πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 16535/20.08.2015 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις 

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

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

στο συνημμένο πίνακα». 

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

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

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την αρ. πρωτ: 16535/20.08.2015 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.7/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8 / 31-07-2015 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ :ΛΕΩΦ. 
ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 
(ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ ΑΓ. 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

369,00 20-7332.002 

2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9 / 31-07-2015 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ : 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ :ΛΕΩΦ. 
ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 

172,20 20-7332.002 
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ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου 
Λαυρεωτικής για το έτος 2016 
Αρ. Απόφ.: 170/2015    
 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 «καθορισμού του ανταποδοτικού 

τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
  Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Στα πλαίσια της κατάρτισης του 
προϋπολογισμού έτους 2016 είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης για τον καθορισμό των δημοτικών 
τελών. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ:16432/17.08.2015 έγγραφό της 
εισηγείται τα ακόλουθα: 
«Στο άρθρο 21 παρ. 1 του Β.Δ 24/9-20/10/1958 ¨περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων ¨  όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1080/80, ορίζονται τα εξής: 

¨Διά τας υπό του Δήμου ή κοινότητας παρεχομένας υπηρεσίας καθαριότητας των οδών, πλατειών και 

κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων, ως και 

της κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, επιβάλλεται τέλος δια αποφάσεως του 

συμβουλίου………..¨ 

Στο άρθρο 22 εξάλλου του ιδίου βασιλικού διατάγματος ορίζεται ότι ¨δια τας δαπάνας εγκαταστάσεων, 

συντηρήσεως και ηλεκτρικής ενέργειας προς φωτισμόν των κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται 

δι΄αποφάσεως του συμβουλίου…… η επιβολή τέλους μη δυναμένου να υπερβεί τα τριάκοντα τοις εκατό 

του εκάστοτε επιβαλλόμενου τέλους καθαριότητας¨. 

Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις 

διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 

246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού 

ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 

(ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ ΑΓ. 
ΚΩΝ/ΝΟΥ) 

3 ΒΕΡΒΕΡΗ 
ΑΡΙΣΤΕΑ 3879 / 29-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 186,98 15-6261.001 

4 
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
Σ & Η. 
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

000478 / 03-08-
2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  
 271,71 25-6662.020 

ΣΥΝΟΛΟ 999,89  
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φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή 

κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους 

αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76(ΦΕΚ 

Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής 

απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη 

χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος  και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού των 

τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόμενο  από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 

429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) 

αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε 

εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό 

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής 

ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα 

τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε 

κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας 

και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση 

των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της 

νομιμότητας.  

Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, 

κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν, συντελεστής 

ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, 

οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75)  

Όπως προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως 

(καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ π) το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετρ. μέτρων και μέχρι 

τα έξι χιλιάδες (6.000) τ.μ μπορεί να ορισθεί μειωμένο από το δημοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων 

υπόψη των πράγματι παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέρα των 6.000 τ.μ εμβαδόν, ο 

συντελεστής δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερος του 60% αυτού που έχει ορισθεί για χώρους μέχρι 1.000 

τ.μ. 
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Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορεί να εφαρμόζονται και για τους μη στεγασμένους χώρους με εμβαδόν 

μέχρι 6.000 τ.μ. Για μεγαλύτερο εμβαδόν δεν μπορεί να ορισθεί συντελεστής μεγαλύτερος του 30% 

αυτού που έχει ορισθεί για τα 1.000 πρώτα τ.μ μη στεγασμένου χώρου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2575, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 

του Ν. 429/76 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία 

υπόχρεων αναλόγως των παρερχόμενων υπηρεσιών καθαριότητος και μέχρις επτά (7) κατηγοριών, από 

τις οποίες: 

- δύο (2) για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών 

ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι 

ιδιωτικές κλινικές  

- και πέντε (5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως.  
Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθμού 

κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου. (άρθρο 1 παρ.4 

Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95)  

Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθοριζόμενος 

συντελεστής τέλους καθαριότητος και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δεν δύναται να υπολογισθεί σε 

ακέραιες μονάδες δραχμών για τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί συντελεστή επί της ακεραίας 

μονάδας το εμβαδόν προσδιορίζεται πλασματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 

(άρθρο 8 Ν.25/75) 

Για στεγασμένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.μ - με εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και 

μέχρι εμβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δύναται να ορισθεί μειωμένο εμβαδόν από το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του 

πράγματι εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου.  

Για στεγασμένους χώρους άνω με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του 

τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για 

στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.  
Για μη στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής 

μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά 

μέτρα μη στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 

παρ.5 Ν.25/75)  

Σύμφωνα με την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, 

ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για 

όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 24 από 91 

Σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και 

εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και 

φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος 

μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής 

λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το 

Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από  προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο ή την 

κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιοριστεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά  τις 

εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή τις αποδοχές προσωπικού, την 

προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει 

σχέση με τη διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Ο μη 

προσδιορισμός του τέλους στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά 

βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 233 και 234 του ν. 3852/2010 (άρθρο 17 του Ν. 1080/80). 

Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των 

υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού και μόνον αυτές. Η διάθεση ανταποδοτικών εσόδων για την 

κάλυψη άλλων δαπανών απαγορεύεται (άρθρο 86 Β.Δ 24/9-20/10/1958.) 

Επίσης  στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 50106/31-12-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ περί ελέγχου νομιμότητας στις 

αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π/υ 2014 των Δήμων αναφέρονται τα εξής: 

1. Για τον προσδιορισμό των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται όλες οι δαπάνες 

που αφορούν τη συγκεκριμένη αντιπαροχή. Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζονται οι δαπάνες οργάνωσης και 

λειτουργίας της υπηρεσίας της οποίας αρμοδιότητα είναι η συγκεκριμένη αντιπαροχή, αλλά και το μέρος 

των δαπανών άλλων υπηρεσιών του Δήμου που αναλογεί στην αντιπαροχή. Για παράδειγμα, οι δαπάνες 

που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση καθορισμού (του συντελεστή) του τέλους 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, είναι αυτές που καταχωρούνται στους Κ.Α του π/υ που αφορούν 

στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού (Κ.Α 20) καθώς και άλλες δαπάνες που εγγράφονται σε 

άλλους κωδικούς αριθμούς υπηρεσιών, αλλά μόνο κατά το μέρος αυτών που αναλογεί στις ανταποδοτικά 

παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού. (ΣτΕ 60/2010, πρβλ. ΕτΕ 3182/2008 επταμ. και 

απόφαση ΔΕΚ της 2.12.1997). 

Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον δημοτικό προϋπολογισμό, στο σκέλος των Εσόδων 

λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών 

παρελθόντων οικονομικών  ετών (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) και τα έσοδα από παλαιές «απαιτήσεις», που 

βεβαιώνονται για πρώτη φορά το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21).  Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των 

επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά η 

μεθοδολογία που ορίζεται στην ΚΥΑ για τον υπολογιαμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85), 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 25 από 91 

δηλαδή θα εκτιμηθούν οι εισπράξεις του ΚΑΕ 32 και το υπόλοιπο ποσό του ΚΑΕ θα πρέπει να θεωρηθεί 

επισφαλή. 

Αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι 

δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν. (ΚΑΕ 81) 

2.Αναφορικά με το πλεόνασμα ή έλλειμα που προκύπτει στα ανταποδοτικά τέλη, κατά την εκτέλεση του 

Π/Υ, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα εισπραχθέντα  υπολείπονται των δαπανών, τα έσοδα που 

λόγω της στέρησης δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να προστεθούν στα έσοδα του επόμενου έτους και 

αντίθετα, στην περίπτωση που υπερκαλύπτουν τις δαπάνες, να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των 

δαπανών του επόμενου έτους. Για το λόγο αυτό για τη λήψη της απόφασης καθορισμού των ανωτέρω 

τελών ή δικαιωμάτων (συντελεστών), η οποία κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις λαμβάνεται κατά 

το προηγούμενο του έτους αναφοράς της, έτος, απαιτείται να υφίσταται εκτίμηση για το ύψος των 

ανωτέρω εσόδων και δαπανών έως τη λήξη του έτους που διανύεται, ώστε οποιαδήποτε έλλειμμα ή 

πλεόνασμα κάλυψης των σχετικών δαπανών του τρέχοντος έτους σε συνδυασμό με τις δαπάνες που 

προγραμματίζουμε για το επόμενο έτος, να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του συντελεστή στο 

πλαίσιο της αρχής της ανταποδοτικότητας. 

 Από τα ανωτέρω, καθίσταται φανερό ότι από τη φύση της η έκδοση της εν λόγω απόφασης, στηρίζεται 

σε μια προϋπολογιστική διαδικασία, η οποία συνιστά ταυτόχρονα  και στοιχείο του π/υ του επόμενου 

έτους. 

3. Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και 

δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτα ταύτισή τους. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται κατά τον έλεγχο 

νομιμότητας και όχι η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των τελών. 

4.Σχετικά με την απόφαση καθορισμού των τελών επισημαίνουμε ότι, λόγω του ανταποδοτικού τους 

χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους. 
 

Με την υπ΄αριθμ. 107/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε η επιβολή κοινού 

συντελεστή  για τις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου, για το έτος 2015, ως εξής: 
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1)  τις οικίες δημοτικής ενότητας Λαυρίου-Κερατέας – Αγ. Κωνσταντίνου με ποσό  1,44 € /τ.μ. 

 
2) καταστήματα – πτηνοτροφικές μονάδες - μάνδρες οικοδομών - parking σκαφών -     
πολυκαταστήματα – τράπεζες – επαγγελματικές αποθήκες – εστιατόρια -κινηματόγραφοι κ.λ.π.  

   α. χώροι στεγασμένοι 2,56€ / τ.μ. 

   β. χώροι μη στεγασμένοι 1,54€ / τ.μ. 

 
3) Βιομηχανίες – βιοτεχνίες - ξενοδοχειακές μονάδες κ.λ.π.  
α. χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03€ / τ.μ. 

                                  από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02€ / τ.μ. 

β. χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03€/ τ.μ., 

                                       από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51€ / τ.μ. 

 ΒΙΟ.ΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: 

α. στεγασμένοι χώροι 2,56€/τ.μ2 

β. μη στεγασμένοι χώροι 1,54 €/τ.μ2 

 

 4) ΔΕΗ/ΑΗΣ: 
 α. χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20€ /τ.μ.  

                                   από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 €/ τ.μ. 

 β. χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20€/τ.μ., 

                                        από 6.001 τ.μ και άνω 2,16€/τ.μ 

 

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά χρησιμοποιούμενη ή 

δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 

Επίσης έχοντας υπόψη τις διατάξεις τις παραγράφου Β3 (έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 

και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών) της αριθμ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015  Κ.Υ.Α «Κατάρτιση 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 των δήμων και περιφερειών» στην οποία αναφέρεται ότι στην 

απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που 

προκύπτουν από  

-την εκτέλεση του Π/Υ 2014  

-την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2015 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του 

Π/Υ 2016 

-την εκτέλεση του Π/Υ 2014 για την ίδια ως άνω περίοδο δηλαδή το σχέδιο καταρτίζεται τον Αύγουστο  

2015 και τα στοιχεία που λαμβάνονται είναι  Ιανουαρίου –Ιουλίου 2014. 
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-την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2015 η οποία υπολογίζεται με βάση τη 

χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2014.   

 κατόπιν των παραπάνω σας παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία . 

 
Α) Η εκτέλεση του Π/Υ του 2014   

     ΕΣΟΔΑ   Κ.Α.0311.001               3.482.524,70 αφορά εισπράξεις από ΔΕΗ  και άλλες 

                   Κ.Α.0311.002                    9.000,00 

                   Κ.Α.2111                      764.617,47 

                  Κ.Α.3211                        40.369,59 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                    4.296.511,76 

 

ΕΞΟΔΑ       Κ.Α.  00-6151.001           88.459,24 δικαιώματα ΔΕΗ 

                   Κ.Α.(20)                            3.195.697,89 

                  Κ.Α 80-8114.001            200.439,26 έξοδα παρακράτησης ΔΕΗ  

                  Κ.Α.80-8115.001           130.031,78 τιμολόγια έτους 2013 που πληρώθηκαν 2014.          

                  Κ.Α.00-6056                  170.561,05 εισφορά ΤΑΔΚΥ    

                  Κ.Α.00-6721.002           418.517,49 εισφορά  ΕΣΚΝΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                    4.203.706,71 

 

 Β.Η  εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015 μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2016 
δηλαδή 31/7/2015 

 
ΕΣΟΔΑ 
 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ  

ΕΩΣ 31-07-2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΤΗΝ 31-12-2015  

0311.001 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ&   

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.646.910,76 € 1.596.566,48 € 
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Το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31/12/2015 των 3.709.496,20 ευρώ αφορά τα ποσά που είναι 
εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και όχι τα πραγματοποιηθέντα μέχρι τέλος του έτους   και 
όσο αφορά τον 2111 αφορά τα βεβαιωθέντα και όχι τα ποσά που θα εισπραχθούν μέχρι τέλος του 
έτους.   

Σας γνωρίζουμε ότι στους   παραπάνω ΚΑ  0311.001 και   211.1 έχουν γίνει οι παρακάτω βεβαιώσεις 

και εισπράξεις. 

1.Το ποσό των 383.540,40 που αφορούσε το πρώτο εξάμηνο Δ.Τ 2015 ΔΕΗ –ΑΗΣ και εισπράχθηκε το 

ποσό 153.416,16 ευρώ δηλαδή το 40% και για το υπόλοιπο η εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά έχει 

οριστεί δικάσιμος τέλος του 2015 . 

2.Έχει βεβαιωθεί επίσης το ποσό των 383.540,40 που αφορά το Β εξάμηνο 2015 του 2015 και θα 

εισπραχθεί πάλι μετά τη λήξη του το αντίστοιχο ποσό των 153.416,16 ευρώ. 

3.Επίσης έχει βεβαιωθεί το ποσό των  244.544,85 που αφορά τη διαφορά Δ.Τ έτους 2010 και έχει 

εισπραχθεί  το ποσό των 97.817,94 ευρώ και για το υπόλοιπο η εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά έχει 

οριστεί δικάσιμος τέλος του 2015 . 

4.Επίσης  έχουν  βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο επόμενο διάστημα τα ποσά των 311.061,06 ευρώ για 

το 2011 το ποσό των 311.061,06 για το 2012 και 336.703,07 για το 2013 υπολογίζοντας  ότι θα εισπραχθεί  

σύμφωνα με π/υ 2015 

υπολογιζόμενης και της 

αναμόρφωσης υπό έγκριση  

0311.002 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΑΠΟ ΜΑΡΙΝΑ 

3.000,00 22.000,00 € 

 ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 

ΧΡΗΣΗ 2014 

92.805,05  

211.1 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ (ΔΕΗ κλπ) 

1.022.220,12 € 1.103.295,29, €   σύμφωνα με 

τα βεβαιωθέντα  μεγάλο μέρος 

του ποσού θα διαγραφεί 

σταδιακά 

3211 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΟΕ)  

127.543,03,€ 987.634,43 € σύμφωνα με τα 

βεβαιωθέντα μεγάλο μέρος του 

ποσού θα διαγραφεί σταδιακά   

 ΣΥΝΟΛΟ 2.892.478,96 € 3.709.496,20 € 
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το 40% του συνολικού ποσού   δηλαδή  το ποσό των 383.530,07 ευρώ συνολικά προκειμένου η εταιρεία 

να έχει το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικά . 

Κατόπιν των παραπάνω από τα εισπρακτέο υπόλοιπο την 31/12/2015 για να ανταποκρίνεται στη 

πραγματικότητα θα πρέπει  να  ληφθούν υπόψη οι εισπράξεις που θα γίνουν και όχι οι βεβαιώσεις   για 

ΔΕΗ –ΑΗΣ  και  Ελληνικά Συστήματα.  

ΕΣΟΔΑ ΔΕΗ/ΑΗΣ 

Στον υπολογισμό του ΚΑ 0311.001 είχαν υπολογιστεί  και τα έσοδα από δημοτικά τέλη 
καθαριότητας  ΔΕΗ-ΑΗΣ / ΑΔΜΗΕ (των  Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας-Λαυρεωτικής) με το ποσό 
που είχε εισπράξει ο Δήμος το 2014   δηλαδή 767.080 ευρώ  και όχι  οι βεβαιώσεις  που 
αναφέρονται παραπάνω που όμως ανταποκρίνονται στο ίδιο περίπου  οικονομικό   αποτέλεσμα 
ποσού 788.180,33 ευρώ αν εισπραχτούν τα ποσά μέχρι 31/12/2015 όπως υπολογίζεται.                                                                      
 

Στον  ΚΑ 0311.001 έχει βεβαιωθεί την 31/7/2015 το ποσό των 167.085,62 ευρώ που αφορά τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2015 έως 26/5/2015 της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα  

και στον ΚΑ  2111 το των  467.798,03 ευρώ της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά συστήματα που αφορά τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού από 21/1/2012 έως το 2014.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στον Κ.Α 3211 τα βεβαιωθέντα ανέρχονται στο ποσό των 1.129.425,08 €, τα 

εισπραχθέντα  την 31-07-2015 ανέρχονται στο ποσό των 127.543,03 € και σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

της ΚΥΑ 26945/31/7/2015 που αφορά την παροχή οδηγιών για κατάρτιση π/υ 2016 καθώς και ο 

υπολογισμός που αφορά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών 

τελών  η διαφορά μεταξύ του ΚΑ εσόδων  32 έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ 

και ΚΑ εξόδων 85 προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός 

του οικονομικού έτους η διαφορά που προκύπτει ανέρχεται στο ποσό των 980.384,05 €. Η απόκλιση 

αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό  των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έχουν ενταχθεί 

στις διατάξεις των νόμων περί αυθαιρέτων, έχουν νομιμοποιηθεί και εκκρεμεί η διαγραφή των τελών 

όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις.  

 
ΕΞΟΔΑ 
 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 

31-07-2015 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Π/Υ 
ΤΗΝ 31-12-2015  

00-6151.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΑΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ 

64.379,84, € 30.620,16 € 
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20-  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.938.134,00 € 2.058.667,80 € 

80-8115.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 118.963,05 €  

(32) – (85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111 

26945/31-07-2015 ΚΥΑ για 

κατάρτιση π/υ 2016 

 

Το 2015 βεβαιώθηκε το 

ποσό των 394.604,03 ευρώ 

για κτίσματα μη 

ηλεκτροδοτούμενα όμως το 

ποσό που εισπράχθηκε 

μέχρι 31/7/2015 ανέρχεται 

στις 106.240,12 ευρώ 

επειδή  αρκετά  ακίνητα 

έχουν ηλεκτροδοτηθεί και 

ήδη έχουν γίνει και γίνονται 

συνεχώς αρκετές αιτήσεις 

διαγραφής υπολογίζεται ότι 

το ποσό των 180.000 ευρώ 

θα διαγραφεί άρα θα 

πρέπει να αφαιρεθεί. 

 980.384,05 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.000 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.121.476,89 € 3.249.672,01 € 

 
Το πληρωτέο εισπρακτέο υπόλοιπο την 31/12/2015 των 2.058.667,80 ευρώ αφορά τα ποσά που 
είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και όχι τις  πραγματοποιηθέντες δαπάνες μέχρι τέλος 
του έτους 

 

 Επιπλέον για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον δημοτικό προϋπολογισμό, στο σκέλος των 

εξόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών 

παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85 και τα έσοδα από παλαιές «απαιτήσεις», 

που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21) όπως  αναφέρεται στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 

26945/31-7-2014 έγγραφο ΥΠΕΣ. 
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Στο σύνολο της δαπάνης που αφορά την ασφάλιση του μονίμου προσωπικού θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί και η δαπάνη που αφορά την εργοδοτική εισφορά στο ΤΠΔΥ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ ΚΑΙ ΕΤΕΑ 

– ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ και η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί των τακτικών εσόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2014. 

 

 

Τακτικά Έσοδα 2014                    10.796.610,71€          

Εισφορά 3%                                    323.898,32€       

Αριθμός τακτικών υπαλλήλων:  111      

Αναλογία για κάθε υπάλληλο:  2.918Χ55=160.490 € 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ποσό των 2.058.667,80 € το οποίο αφορά το πληρωτέο υπόλοιπο την 31.12.2015 

αποτυπώνει την εκτίμηση των εξόδων σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα οικονομικού έτους 2015.  

 

 Εκτέλεση Π/Υ 2014 από 1/1/2014 έως 31/7/2014 (μήνας κατάρτισης προϋπολογισμού  Ιούλιος 
2015)  
Έσοδα  Κ.Α. 0311.001            1.692.833,47 

             Κ.Α. 0311.002                   6.000,00 

             Κ.Α. 2111                      703.455,08 

              Κ.Α. 3211                       18.871,59 

Σύνολο εσόδων                        2.421.160,14 
 
Έξοδα   Κ.Α. 00-6056                   93.060,00     Εισφορά ΤΑΔΚΥ 

              Κ.Α.00-6151.001            40.605,39     Δικαιώματα ΔΕΗ 

              ΚΑ 00-6721.002           270.358,47   Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ 

              ΚΑ 20                         1.563.876,87  πληρωθέντα μέχρι 31/7/2014 

              ΚΑ 80-8114.001           200.439,28   Δικαιώματα ΔΕΗ 

              ΚΑ  80-8115.001            40.000,00   Τιμολόγια παρελθόντων ετών 

       Σύνολο εξόδων                   2.208.340,01 
Εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2015 η οποία υπολογίζεται με βάση 
τη χρονική πορεία εκτέλεσης του π/υ του έτους 2014.  
 
Έσοδα  Κ.Α. 0311.001              2.658.243,59  Το προαναφερόμενο ποσό αφορά την είσπραξη  από 

ΔΕΗ                                                                                                           

                                                                           από Ιανουάριο έως Οκτώβριο και πληρωμές πελατών 
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          Κ.Α 0311.001                  306.832,32    είσπραξη 40% από ΔΕΗ/ΑΗΣ 2015 (προσφυγή)  
          Κ.Α. 0311.002                     9.000,00 

          Κ.Α. 2111                     1.050.000,00  αφορά: (α) είσπραξη Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2014  

                                                                                   (β)  από ΔΕΗ – ΑΗΣ η διαφορά για το έτος 2011 

                                                                                   (γ) κατάλογοι μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 

                                                                                 Δ. Ενότητας Κερατέας ετών 2011, 2012, 2013, 2014 

          Κ.Α 2111                         259.105,65  40% ΔΕΗ/ΑΗΣ για 2012 και 2013 με πρόβλεψη  

                                                                      να πληρωθούν έως το τέλος 2015  

          Κ.Α. 3211                       140.000,00 

Υπόλοιπο εσόδων χρηματικό 

 υπόλοιπο 2014                            92.805,05 

Σύνολο εσόδων                     4.515.986,61 
 
Έξοδα   Κ.Α. 00-6056                 160.490,00      Εισφορά ΤΑΔΚΥ 

              Κ.Α.00-6151.001             128.000,00     Δικαιώματα ΔΕΗ 

               Κ.Α 20                        3.990.000,00   Τιμολόγια έτους 2015 στο ποσό  συμπεριλαμβάνεται  

                                                                          και η εισφορά   ΕΣΔΚΝΑ  και τα έξοδα ΔΕΗ  

                                                                          Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου που     

                                                                      πληρώθηκαν στο 2015. 

    

                                                 118.963,05      Διάφορα τιμολόγια  έτους 

                                                                       2014 που πληρώθηκαν στη 

                                                                       χρήση 2015                              

 

       Σύνολο εξόδων               4.397.453,05 
 

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 
Σύμφωνα με την από 23-01-2015 κατάσταση καταναλωτών  που τηρεί η ΔΕΗ, η χρέωση των 

δημοτικών τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει: 

Οικιακή: 576.890 Χ 1,44 = 830.721.60 € 
Γενική: 458.797 Χ 2,56 = 1.174.520,32 € 
 

Συνεπώς τα έσοδα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου για το έτος 2015 θα ανέλθουν στο ποσό των 

2.005.241,92 €.  
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ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Σύμφωνα με την από 23-01-2015 κατάσταση καταναλωτών  που τηρεί η ΔΕΗ, η χρέωση των 

δημοτικών τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει: 

Οικιακή: 1.176.951 Χ 1,44 = 1.694.809,44 € 

Γενική: 152.173 Χ 2,56 =         389.562,88 € 

Συνεπώς τα έσοδα του πρώην Δήμου Κερατέας για το έτος 2015 θα ανέλθουν στο ποσό των 2.084.372,32 
€.  
ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
Σύμφωνα με την από 23-01-2015 κατάσταση καταναλωτών της ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου που τηρεί 

η ΔΕΗ, η χρέωση των δημοτικών τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει: 

Οικιακή: 40482 Χ 1,44 = 58.294,08 € 
Γενική: 4098 Χ 2,56 =      10.490,88 € 
Συνεπώς τα έσοδα της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2014 θα ανέλθουν στο ποσό 

των 66.784,96 €.  
Παρατήρηση: Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Δήμος θα έπρεπε να εισπράξει για το 2014  το ποσό 
των 4.156.399,20 ευρώ όμως το ποσό που εισπράχθηκε στον ΚΑ 2111 αφορά τον Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο 2013 αλλά και στον ΚΑ 0311.001 από Ιανουάριο –Οκτώβριο του 2014 ανήλθε στο ποσό 
των 3.322.730,31  ευρώ. Δηλαδή προκύπτει μια διαφορά ποσού που ανέρχεται στις 833.668,89 
ευρώ φορά και αφορά ανείσπρακτες οφειλές πελατών. 
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία το ίδιο  ισχύει και για το 2015.    
Σε συνέχεια των παραπάνω οικονομικών στοιχείων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες 

διατάξεις, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης ¨περί αναπροσαρμογής δημοτικών τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού¨ έτους 2016». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι τα δημοτικά τέλη παραμένουν ίδια από το 2011, οπότε ο Δήμος 
Λαυρεωτικής έγινε Καλλικρατικός. Παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται, τα λειτουργικά έξοδα της 
υπηρεσίας παραμένουν υψηλά και τα ανταποδοτικά τέλη δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 
μεταφοράς των απορριμμάτων, συντήρησης των κάδων, απορριμματοφόρων, αλλά και συντήρησης του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Τα διοικητικά όρια του Δήμου είναι πολύ μεγάλα, τα απορριμματοφόρα 
διανύουν καθημερινά τεράστιες αποστάσεις και αυτό όπως είναι φυσικό δημιουργεί επιπλέον φθορές 
στα ήδη καταπονημένα και πεπαλαιωμένα οχήματα. Επίσης, ο Δήμος δεν έχει προμηθευτεί νέους κάδους 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αφού ο τελευταίος διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 2013 και ήταν άγονος. 
Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να γίνει ενίσχυση του στόλου, καθώς και αγορά νέων κάδων 
απορριμμάτων και επισκευή - συντήρηση των παλαιών. 
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση του ΕΣΔΚΝΑ για αύξηση της εισφοράς σε ποσοστό 
30%, η οποία αναμένεται να ισχύσει από τον Ιανουάριο 2016. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 34 από 91 

Κατανοώντας τη δυσκολία των καιρών που διανύουμε, θα ήταν αδιανόητη μία αύξηση των τελών στα 
τιμολόγια οικιακής χρήσης. Δεν επιθυμούμε να επιβαρύνουμε του Δημότες της Λαυρεωτικής, πρέπει 
όμως και ο Δήμος να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και να παρέχει όσο το δυνατό καλύτερες 
υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό προτείνω να γίνει αύξηση των τελών στις ακόλουθες κατηγορίες: 
Καταστήματα, πτηνοτροφικές μονάδες, πολυκαταστήματα, τράπεζες, επαγγελματικές αποθήκες, 
εστιατόρια, κινηματογράφοι 
α. χώροι στεγασμένοι: 5,12 ευρώ ανά τ.μ. 
β. χώροι μη στεγασμένοι: 3,05 ευρώ ανά τ.μ. 
Σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ από την γενική χρήση για το έτος 2015 και την προτεινόμενη 
αύξηση, το ποσό που πρέπει να εισπραχθεί είναι 1.174.520,32 ευρώ για τη ΔΕ Λαυρεωτικής και 
225.722,88 ευρώ για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας (προκύπτει από αφαίρεση των χώρων εντός ΒΙΠΑ) 
και 10.490,88 ευρώ για την Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 
Δηλαδή το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.410.734,08 ευρώ : 12 μήνες Χ10 μήνες (αφού για το έτος 2016 
θα εισπράξουμε μέχρι και το μήνα Οκτώβριο) = 1.175.611,70 ευρώ. 
Σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ για το έτος 2014 έπρεπε να εισπραχθεί ποσό 4.156.399,20 ευρώ 
(για την γενική και την οικιακή χρήση). Αντί αυτού εισπράχθηκε ποσό 3.322.730,31 ευρώ. Δηλαδή 
υπάρχουν ανείσπραχτα 833.668,89 ευρώ για το έτος 2014, ποσοστό 20,05 %. 
Άρα από το ποσό των 1.175.611,70 ευρώ που ο Δήμος έπρεπε να εισπράξει για το έτος 2015, θα 
εισπραχθεί τελικά 940.489,36 ευρώ. 
Επιπλέον, βάσει της κατάστασης εκκαθάρισης της ΔΕΗ με ημερομηνία 30.06.2015, τα ανείσπραχτα έως 
τις 30.06.2015, όσο αφορά τα δημοτικά τέλη ανέρχονται στο ποσό των 2.339.495,68 ευρώ. 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 
Δήμων έτους 2016, άρθρο 5, παρ.8 «οι δαπάνες της ομάδας 8 ‘’πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις’’ εφεξής κατανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους». 
Αυτό σημαίνει ότι στην Υπηρεσία Καθαριότητας δημιουργούνται δύο (2) νέοι κωδικό, εκ των οποίων ο 
πρώτος 20-8115.001 αφορά το κόστος της υπηρεσίας όσο αφορά τα απλήρωτα τιμολόγια παρελθόντων 
ετών και ο 20-8511 με αιτιολογία «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» και αντιστοιχεί  
στον ΚΑ εσόδων 3211 «τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού παρελθόντων ετών». 
Το ποσό των 940.489,36 ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για: 

1. Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων: 600.000,00 ευρώ 
2. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων: 50.000,00 ευρώ 
3. Προμήθεια 2 JCB: 140.000,00 ευρώ 
4. Προμήθεια κολώνων φωτισμού: 60.000,00 ευρώ 
5. Διαμόρφωση πεζοδρομίων – εσοχών και κατασκευή κτιστών Π για τη χωροθέτηση χώρων 

κάδων απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και οργανικών απορριμμάτων: 20.000,00 ευρώ 
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6. Επισκευή κάδων απορριμμάτων: 17.000,00 ευρώ 
7. Επανασχεδιασμός βέλτιστων διαδρομών αποκομιδής απορριμμάτων και χωροθέτησης κάδων 

αποκομιδής αυτών: 20.000,00 ευρώ 
8. Προμήθεια 10 μεγάλων ανοιχτών κάδων μεταφοράς  πάσης φύσεως απορριμμάτων: 25.000,00 

ευρώ 
9. Μετατροπή 2 containers ειδικού τύπου μεταφοράς απορριμμάτων: 10.000,00 ευρώ  

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

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16432/17.08.2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή κοινού συντελεστή δημοτικών τελών για τις Δημοτικές 
Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, για το έτος 2016, ο 
οποίος θα ανέρχεται στο ποσό των: 
1 - για οικίες 1,44 ευρώ/τ.μ. 
2 – για μάνδρες οικοδομών, parking σκαφών: i) χώροι στεγασμένοι 2,56 ευρώ/τ.μ. και ii) χώροι μη 
στεγασμένοι 1,54 ευρώ/τ.μ.. 
3 - για καταστήματα, πτηνοτροφικές μονάδες, πολυκαταστήματα, τράπεζες, επαγγελματικές αποθήκες, 
εστιατόρια, κινηματογράφοι κλπ: i) χώροι στεγασμένοι 5,12 ευρώ/τ.μ. και ii) χώροι μη στεγασμένοι 3,08 
ευρώ/τ.μ. 
4 - Βιομηχανίες-βιοτεχνίες-ξενοδοχειακές μονάδες κλπ: i)χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 
ευρώ/τ.μ., από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 ευρώ/τ.μ.. ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 
ευρώ/τ.μ.,, από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 ευρώ/τ.μ..  
ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας: 
Για στεγασμένους χώρους 2,56 ευρώ το τ.μ. και για μη στεγασμένους χώρους 1,54 ευρώ το τ.μ. 
5 -ΔΕΗ/ΑΗΣ : i) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 ευρώ/τ.μ.,, από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 
ευρώ/τ.μ.,, ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 ευρώ/τ.μ.,  από 6.0001 και άνω 2,16 ευρώ/τ.μ. 
Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, εφόσον ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας 
στις περιοχές αυτές, ισχύουν οι ανωτέρω τιμές. 
Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά χρησιμοποιούμενη ή 
δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 
 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 36 από 91 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο1 (αρ. πρωτ: 16325/13.08.2015) της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας: «επισκευή – συντήρηση οχημάτων & 
μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών» 
Αρ. Απόφ.: 171/2015 

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 πρακτικού Νο1 (αρ. 

πρωτ: 16325/13.08.2015) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

υπηρεσίας: «επισκευή – συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Το αριθμ. πρωτ: 10661/29.05.2015 πρωτογενές αίτημα για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων και 
μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 15REQ002813351 2015-
05-29). 
Την υπ. αρ.97/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Την υπ’ αριθμ.9/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
246.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Την υπ. αρ. 115/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των οικείων ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2015. 
Την υπ’ αριθμ. 121/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της μελέτης και 
η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 
Την υπ’ αριθμ.459/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 
Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 
ΒΝΩΗΩΛ1-ΓΧΞ, στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 15PROC002851510 2015-06-17, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Λαυρεωτικής, στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου και στις εφημερίδες: 
«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΥΓΗ», «ΠΑΛΜΟΣ», «ΧΤΥΠΟΣ», «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 16 Ιουλίου 2015.  
Μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/Α/28.06.15) και τη σχετική οδηγία του 
ΕΣΗΔΗΣ, με την σριθμ. 144/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίστηκε η 23.07.2015 και ώρα 
15:00. Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης τεχνικών προσφορών ορίστηκε η 30.07.2015 και 
ώρα 12:00. 
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Στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται ακολούθως, κατατέθηκαν ηλεκτρονικές προσφορές 
από τους ακόλουθους προμηθευτές: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός 
προσφοράς 
συστήματος 

1 Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ 14190 
2 ΙΜΠΕΞ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εισαγωγική Εταιρεία 

Κατασκευής Προμήθειας Εργαλειομηχανημάτων Ανταλλακτικών  
14244 

 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το υπ’ αριθμ,. πρωτ: 16325/13.08.2015 πρακτικό Νο 1, 
το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στο Λαύριο  την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή 

Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή των 

εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, που ορίστηκε με την υπ’ 

αριθμ. 108/2015   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής και αποτελείται από 

τους  Δημοτικούς Υπαλλήλους: 

1. Παπαγιάννη Αικατερίνη,  
2. Ζερβουδάκη Σταύρο, 
3. Λιέπουρη Ιωάννη 
προκειμένου να διενεργήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν στην 

ηλεκτρονική δημοπρασία για την παροχή των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

Στην ηλεκτρονική δημοπρασία, σύμφωνα με τη διακήρυξης, κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορές οι 

κάτωθι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι: 

1) ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 
2) Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
 Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και προέβη στον έλεγχο των αναρτημένων σε αρχεία pdf  

δικαιολογητικών, καθώς και των προσκομισθέντων φακέλων που περιείχαν στοιχεία που δεν είχαν 

συνταχθεί από τον ίδιο τον προμηθευτή και δεν έφεραν ψηφιακή υπογραφή. 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τις προϋποθέσεις συμμετοχή των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

διακήρυξης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνταν σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης, 

μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, απεφάνθη τα εξής: 
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1) Η υποψήφια εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε που συμμετέχει σε όλες τις κατηγορίες, έχει καταθέσει το 

σύνολο των δικαιολογητικών που ζητούνταν από τη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης, τόσο 

ηλεκτρονικά όσο και στην έντυπη μορφή τους. 

2) Ο υποψήφιος Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. που συμμετέχει στην κατηγορία   Νο   3  έχει καταθέσει όλα τα 

δικαιολογητικά που ζητούνταν από τη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης, τόσο ηλεκτρονικά όσο και 

στην έντυπη μορφή τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα 

Αποφασίζει 
1) Τη συνέχιση της υποψήφιας εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. στο διαγωνισμό για τη συμμετοχή της σε 

όλες τις κατηγορίες  

2) Τη συνέχιση του υποψηφίου Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. στο διαγωνισμό για τη συμμετοχή του  στην κατηγορία 

Νο 3   

 Επί του παρόντος πρακτικού μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του 

Π.Δ. 28/1980. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά σε ημερομηνία που θα 

οριστεί από την επιτροπή και θα γίνει γνωστή σε όσους συμμετέχοντες οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το υπ’ αριθμ,. πρωτ: 16325/13.08.2015 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

εγκρίνει στο σύνολό του το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16325/13.08.2015 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών του 
Δήμου Λαυρεωτικής». 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.23/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: 
«προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών έτους 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 
36.408,86 ευρώ (με ΦΠΑ), διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 172/2015 
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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 «έγκρισης της υπ’ αριθμ.23/2015 

μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών 

έτους 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 36.408,86 ευρώ (με ΦΠΑ), διάθεση πίστωσης και κατάρτιση 

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

− Το αριθμ. πρωτ: 12947/2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ύδρευσης 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12953/25.06.2015 πρωτογενές αίτημα που υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης» 
(REQ 002875550 2015-06-06) 

− Την υπ’ αριθμ. 23/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 29.600,70 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, στους ΚΑ 25-
7135.001 και 25-7135.003 του οποίου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την προμήθεια εξαρτημάτων 
ύδρευσης και υδρμετρητών 

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

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

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

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

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

απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης του Δήμου, ήτοι επισκευές και νέες παροχές, μέχρι το τέλος του έτους 2015. 

 Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της υπ’ 
αριθμ.23/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

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

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

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

− Την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι 
Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό δαπανών 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. 23/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 29.600,70 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 36.408,86 ευρώ. 
Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 21.440,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7135.001 «προμήθεια εξαρτημάτων 
ύδρευσης» και ποσού 14.,664,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7135.003 «προμήθεια υδρομετρητών» του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015. 
Γ. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ.23/2015 μελέτης. 
Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …….2015, ημέρα ……….., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

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

1 – Λαύριο), με ώρα έναρξης στις …… και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις ……, κατά την οποία 

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.  

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

ΑΡΘΡΟ  2: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95 

και του Ν.3463/2006. 

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

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

προϋπολογισμός. 
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ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 29.600,70 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% (6.808,16 ευρώ) ήτοι 

36.408,86 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 στους ΚΑ: 25-7135.001 «προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης», και 

ΚΑ 25-7135.003 «προμήθεια υδρομετρητών».  

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

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, 

καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2292 3 20147 – fax: 2292 0 69130). Αρμόδια 

υπάλληλος: Γ. Μαργαρίτη. 

ΑΡΘΡΟ  6: Δικαίωμα συμμετοχής  
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 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυήσεις 
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. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

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

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) (άρθρο 157 Ν. 4281/2014) της προϋπολογισθείσης  δαπάνης, 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: 592,01 ευρώ.  
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 14 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. 

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 πέντε τοις εκατό (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 20. Το περιεχόμενο της εγγύησης 

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

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. 

 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. 

Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά συμμετοχής – υποβολή προσφορών 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης 

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

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

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

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

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

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

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

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

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

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

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

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

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 

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

ή αναγκαστική διαχείριση. 

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

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

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

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

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

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

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

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

πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

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

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

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 44 από 91 

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

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

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

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η εμπορική ονομασία του 

προσφερόμενου είδους, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα κατασκευής αναλυτικά ανά είδος. Μετά 

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

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.  

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

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

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

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

για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 9:  Προέλευση προσφερόμενων υλικών  
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. 

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 10: Τρόπος σύνταξης προσφορών 
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

Η προσφορά συμπληρώνεται σε σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο 

παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία. 

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

μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
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β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 2015» με κεφαλαία 

γράμματα.  

γ) Ο αριθμός διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

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 φέρει τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου τους, 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. 

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. 

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. 

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

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

στοιχεία της προσφοράς. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 

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

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

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

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

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

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

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
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Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

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

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

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

πρόσωπο. 

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

κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

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

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

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

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

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

από την εταιρεία αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 11: Τιμές προσφοράς 
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. 

Στο σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν από 

το Γραφείο Προμηθειών, 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. 

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

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ…./2015 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν 

να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωπο.  

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

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

διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

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

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

αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

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

ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

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

προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 48 από 91 

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

διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 13:  Αξιολόγηση προσφορών  
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

Η συμφωνία τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

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  14: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, 

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

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

εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ένα 

(1) μήνα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς 

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20,παρ.5 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

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

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  

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

προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε 
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άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση 

των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  

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

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού. 

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

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

διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 16:  Διοικητικές προσφυγές 
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 

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. 

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 17: 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. 

ΑΡΘΡΟ 18: Σύμβαση  
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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. 

-       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 19: Μεταβολή σύμβασης 
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. 
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ΑΡΘΡΟ 20:  Χρόνος εγγύησης 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται  να παράσχει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (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 23/2015 

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 21: Χρόνος διάρκειας προμήθειας - παράδοση υλικών 
Ο χρόνος παράδοσης θα καλύπτει το έτος 2015 και το τέλος της σύμβασης προμήθειας θα επέλθει είτε 

με την εξάντληση των ποσοτήτων της προμήθειας (συμβατική ποσότητα) είτε με έγγραφη ενημέρωση 

του προμηθευτή από την υπηρεσία του Δήμου (υπηρεσία ύδρευσης ή γραφείο προμηθειών). 

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

Ο δε ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός δύο (2) ημερών από την εκάστοτε 

παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω έγγραφου μηνύματος με FAX. 

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

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

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 

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

συνιστούν ανωτέρα βία. 

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

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

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

ειδοποιήσεως. 

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

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

ΑΡΘΡΟ  22: Παραλαβή των υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής (σύμφωνα με το άρθρο 

28 του ΕΚΠΟΤΑ).    
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Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα 

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

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

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

παραλαμβανομένων ειδών.  

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

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

του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη 

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

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

ΑΡΘΡΟ 23: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με την ποσότητα που 

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

τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

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

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

καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

 Φόρος εισοδήματος 

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

συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

Οποιαδήποτε νέα κράτηση εμφανισθεί έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 24: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της 

έδρας του νομού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

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

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

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

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 25: 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.   
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ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.35/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: 
«προμήθεια επτά (7) μεταχειρισμένων οχημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 73.738,50 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 173/2015 

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.35/2015 

μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: ‘’προμήθεια επτά (7) μεταχειρισμένων 

οχημάτων’’, προϋπολογισμού δαπάνης 73.738,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) και κατάρτιση 

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

− Την αριθμ. Π1/181/01.02.2012 εγκύκλιο του Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτιλίας, 

− Το αριθμ. πρωτ: 9099/136.05.2015 έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής, με το οποίο αιτείται την 
έγκριση αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο, 

− Την αρ. πρωτ: 47988/26465/26.06.2015 απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε η αγορά οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο, 

− Το αρ. πρωτ: 11668/10.06.2015 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το 
οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 15REQ 002839562 2015-06-11, 

− Την αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 20-7132.008, 25-7132.001, 30-7132.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 για τη διενέργεια της 
προμήθειας, 

− Την αριθμ.35/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια επτά (7) 
μεταχειρισμένων οχημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 73.738,50 ευρώ,  

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

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

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

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

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

απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου». 
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− Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ και 103 παρ. 2δ Ν 3463/06), σύμφωνα με τις οποίες 
το κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με την οποία 
καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια επτά (7) οχημάτων, όπως περιγράφονται κατωτέρω, τα οποία θα καλύψουν τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 

1 
Επιβατικό όχημα 5 θέσεων, πετρελαιοκίνητο, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5, χωρητικότητας κινητήρα 
1.400 cc ÷ 1.600 cc, με κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2 
Φορτηγό κλειστού τύπου (VAN), πετρελαιοκίνητο, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4, ωφέλιμου φορτίου 1400 
÷ 1500 Kg. 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

3 
Φορτηγό κλειστού τύπου (VAN), πετρελαιοκίνητο, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4, ωφέλιμου φορτίου 1400 
÷ 1500 Kg. 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

4 
Μικρό φορτηγό κλειστού τύπου (VAN), πετρελαιοκίνητο, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4 ωφέλιμου φορτίου 750 ÷ 
850 Kg. 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

5 
Μικρό φορτηγό ανοιχτού τύπου (pick - up), πετρελαιοκίνητο, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4, ωφέλιμου φορτίου 
>1.000 Kg, 5 θέσεων, με κίνηση σε όλους τους τροχούς 
(4Χ4). 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

6 
Μικρό φορτηγό ανοιχτού τύπου (pick - up), πετρελαιοκίνητο, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4, ωφέλιμου φορτίου >700 
Kg, 2 θέσεων, με κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

7 
Μικρό φορτηγό ανοιχτού τύπου (pick - up), πετρελαιοκίνητο, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4, ωφέλιμου φορτίου >700 
Kg, 2 θέσεων, με κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της υπ’ 
αριθμ.35/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

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

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

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

− Την αριθμ. Π1/181/01.02.2012 εγκύκλιο του Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτιλίας, 

− Την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι 
Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, 

− Την υπ’ αριθμ.35/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό δαπανών 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. 35/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
επτά (7) μεταχειρισμένων οχημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 59.950,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ήτοι 
73.738,50 ευρώ. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ.35/2015 μελέτης. 
Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1 - Τόπος & Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής επί της οδού Κουντουριώτη 1, στο 
Λαύριο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις ………2015, ημέρα ………………. 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 2 - Τεχνικές Προδιαγραφές 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 35/2015 μελέτη 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός 
Η δαπάνη της προμήθειας, προϋπολογισμού 73.738,50 ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 στους Κ.Α. 20-7132.008, 25-7132.001 και 30-
7132.001. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. 
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ΑΡΘΡΟ 4 – Ισχύουσες Διατάξεις – Τεύχη Δημοπράτησης 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

β) Ο Προϋπολογισμός της μελέτης 

γ) Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου 

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 

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 από ώρα 08:00 έως ώρα 14:00. 

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

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. 

ΑΡΘΡΟ 7 – Δικαίωμα Συμμετοχής 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών και 

παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης: 

(α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

(β) Συνεταιρισμοί 

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

ΑΡΘΡΟ 8 – 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. 

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.  

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

Α.   ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 
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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 έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

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

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).  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλιστικοί 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

− δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

− 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.  

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, 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 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

− δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

− 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.  

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

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 
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Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) & (Β). 

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

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

− δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

− 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.  

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

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

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. 

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 9 – Πρόσθετα Δικαιολογητικά 
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή 

αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων αυτής της 

διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

− Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

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

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

ΕΚΠΟΤΑ). 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται: 
Ο χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται 

στο άρθρο 16.  

Ο προσφερόμενο χρόνο παράδοσης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο  που 
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αναφέρεται στο άρθρο 21. 

Ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν πρέπει να είναι 

μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 22. 

Φωτοτυπημένο αντίγραφο του βιβλίου συντήρησης του οχήματος. 

Φωτοτυπημένο αντίγραφο της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας. 

Φωτοτυπημένο αντίγραφο του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ), το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται 

σε ισχύ. 

Αποδεικτικό πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του έτους 2015, ή επίσημο έγγραφο απαλλαγής από 

αυτά (κατάθεση πινακίδων, όχημα που κυκλοφορούσε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Έγκριση τύπου του οχήματος η οποία να βρίσκεται σε ισχύ. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προμηθευτή για τον χρόνο δωρεάν συντήρησης (έτη, όροι). 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προμηθευτή για την ύπαρξη στην Ελλάδα Επίσημης 

Αντιπροσωπείας η οποία καλύπτει το συγκεκριμένο τύπο και μοντέλο οχήματος. (Στοιχεία επικοινωνίας). 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προμηθευτή για την επαρκή κάλυψη με ανταλλακτικά και 

αναλώσιμα του οχήματος τουλάχιστον για μια πενταετία. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προμηθευτή για την ύπαρξη στην Ελλάδα Επίσημης 

Αντιπροσωπείας η οποία καλύπτει την συντήρηση του οχήματος και βρίσκεται εντός του Νομού Αττικής 

(Στοιχεία επικοινωνίας). 

 

Συνολικά όλα τα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση 

Άδειας Κυκλοφορίας, καθώς και κατά την παράδοσή τους στον Δήμο θα πρέπει να φέρουν την διακριτική 

κίτρινη γραμμή όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα κρατικά οχήματα. 

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 10 - Εγγυήσεις  
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. 
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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. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

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

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) (άρθρο 157 Ν. 4281/2014) της προϋπολογισθείσης  

δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι: 1.199,00 ευρώ. 
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), ήτοι 

επτά (7) μήνες. 

Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

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 πέντε τοις εκατό (5%) 
(άρθρο 157 παρ 1β. του Ν. 4281/2014) της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του 

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.  

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. 
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- 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. 

- 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. 

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

ΑΡΘΡΟ 11 - Προέλευσή των Προσφερόμενων Υλικών 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα 

προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται 

προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα 

προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το 

κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη 

διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 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 δημόσιου 

και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 12 – Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

Η προσφορά συμπληρώνεται σε σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο 

παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία. 

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: 
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α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

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

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με κεφαλαία 

γράμματα.  

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

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

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. 

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. 

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. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 13 – Αποκλίσεις από τους όρους διακήρυξης – Διευκρινήσεις – Εναλλακτικές 
Προσφορές 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 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 τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

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

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

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε 

ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με 

τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
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Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. 

Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, 

δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 14 – Τιμές Προσφοράς 
Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 

Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. 

θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

H τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

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. 

ΑΡΘΡΟ 15 – Υποβολή Προσφορών 
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. 
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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. 

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 16 – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο 

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει 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 17 – Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 

μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι 

αντιπρόσωπο.  

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 
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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 18 – Αξιολόγηση Προσφορών  
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

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 19 - Κατακύρωση  
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 66 από 91 

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

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

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

των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  

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

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού. 

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

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

διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 20 – Διοικητικές Προσφυγές  
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 

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. 

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 21 – Χρόνος Παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων είναι ένας (1) ημερολογιακός μήνας από την υπογραφή της 

σύμβασης προμήθειας. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια οχημάτων θα είναι συνολική.  

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 
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εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανωτέρα βία. 

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

κυρώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 22 –Χρόνος Εγγύησης 
Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών (τουλάχιστον δύο 

χρόνια (2) δωρεάν προγραμματισμένη συντήρηση και τουλάχιστον δύο (2) χρόνια δωρεάν εργασία 

συντήρησης για μη προγραμματισμένη συντήρηση). 

Κάθε δε βλάβη που παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ή 

κατασκευή, πρέπει να επανορθώνεται μέσα σε ένα μήνα από τον Ανάδοχο. 

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 23 – Σταθερότητα Τιμών 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και 

για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται. 

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά των οχημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου, ο 

Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε όχημα, οποιαδήποτε άλλου είδους επιβάρυνση (φορολογική ή άλλη),  οι 

νόμιμες κρατήσεις. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των ειδών 

κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά. 

ΑΡΘΡΟ 24 - 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. 

ΑΡΘΡΟ 25 - Σύμβαση 
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. 

-       Την συμφωνηθείσα τιμή. 
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-       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 26 – Τρόπος Πληρωμής 
Ολόκληρη η συμβατική αξία των προμηθευόμενων ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την 

οριστική παραλαβή αυτών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από 

τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συμβασιούχο.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις: 

0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

4% φόρος προμηθειών επί της καθαρής αξίας των σχετικών παραστατικών. 

Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ισχύει κατά το διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Λαυρεωτικής. 

ΑΡΘΡΟ 27 - Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της 

έδρας του νομού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

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

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

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

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 28 - 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: Εκδίκαση της από 21.03.2011 τακτικής εργατικής αγωγής των κ.κ. Ιωάννη Α. Ανδρέου, 
Γεωργίου Αν. Λιάπη, Ιωάννη Στ. Πετρολιάγκη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.: 174/2015 

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 από 21.03.2011 

τακτικής εργατικής αγωγής των κ.κ. Ιωάννη Α. Ανδρέου, Γεωργίου Αν. Λιάπη, Ιωάννη Στ. Πετρολιάγκη 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Στο Δήμο Λαυρεωτικής έχει κοινοποιηθεί η από 21.03.2011 τακτική εργατική αγωγή από τους 
κ.κ. Ιωάννη Α. Ανδρέου, Γεωργίου Αν. Λιάπη και Ιωάννη Στ. Πετρολιάγκη ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) με την οποία ζητείται αφενός να αναγνωρισθεί 
ότι συνδέονταν με το Δήμο με έννομη σχέση συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ώστε 
να επανέλθουν στην Υπηρεσία και αφετέρου να καταδικασθεί ο Δήμος σε καταβολή των αναφερόμενων 
σε αυτήν ποσών. 

Η αγωγή τους, μετά από ματαίωση επανέρχεται με νέα κλίση και εκδικάζεται την 5 Οκτωβρίου 
2015 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το αριθμ. πρωτ: 15131/23.07.2015 έγγραφό του, εκθέτει τις 
απόψεις του σχετικά με την υπόθεση και επισημαίνει ότι η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τις 
ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, θα πρέπει να αποφασίσει εγκαίρως για τη στάση και 
παράσταση του Δήμου στην ανωτέρω δικάσιμο. 

Ο κος Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ως άνω εργασθέντες στο Δήμο ως συμβασιούχοι 
ορισμένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του και λόγω της έλλειψης προσωπικού 
τυγχάνουν απαραίτητοι για τη στελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών και κάλυψη των αναγκών, 
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πρότεινε ο Δήμος να συνομολογήσει τις απόψεις τους περί ύπαρξης έννομης σχέσης συμβάσεως 
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν ρητώς από 
οποιαδήποτε χρηματική αξίωσή τους, όπως αναφέρεται στην ως άνω αγωγή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

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

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

- την αριθμ. πρωτ: 15131/23.07.2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

- την από 21.03.2011 τακτική εργατική αγωγή των κ.κ. Ι. Ανδρέου, Γ. Λιάπη, Ι. Πετρολιάγκη 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
ο Δήμος Λαυρεωτικής να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο 
τις 5 Οκτωβρίου 2015 και να συνομολογήσει τις απόψεις των κ.κ. Ιωάννη Α. Ανδρέου, Γεωργίου Αν. 
Λιάπη και Ιωάννη Στ. Πετρολιάγκη περί ύπαρξης έννομης σχέσης συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν ρητώς από οποιαδήποτε χρηματική αξίωσή 
τους έναντι του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σε αίτηση αναστολής του Δήμου Λαυρεωτικής κατά διαταγής 
πληρωμής Νικ. Κανελλόπουλου (ΕΥΤΕΡΠΗ) 
Αρ. Απόφ.: 175/2015 

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 «λήψης απόφασης σε αίτηση 

αναστολής του Δήμου Λαυρεωτικής κατά διαταγής πληρωμής Νικ. Κανελλόπουλου (ΕΥΤΕΡΠΗ)» 

γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στις 31.07.2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής νέα (δεύτερη) διαταγή πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία εντέλλεται ο Δήμος να καταβάλλει στον κο Νικόλαο 
Κανελλόπουλο (υπόθεση κτιρίου «ΕΥΤΕΡΠΗ»)  το ποσό των 65.268,61 ευρώ, το οποίο αποτελεί 
ληξιπρόθεσμη δόση από τις συμφωνηθείσες με το από 23.02.2012 συμφωνητικό εξόφλησης της 
αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση της ΕΥΤΕΡΠΗΣ σε δόσεις. 

Επιπλέον, στις 20.08.2015 κοινοποιήθηκε έγγραφο του ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο» σχετικά με την 
ως άνω αποζημίωση, για την οποία έχει εγκριθεί προς εξόφληση της ποσό 195.805,63 ευρώ, που 
αντιστοιχούσε σε δόσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό. 

Επειδή ήδη είχε εκδοθεί η πρώτη (υπ’ αριθμ.3859/2015) αντίστοιχη διαταγή πληρωμής σε βάρος 
του Δήμου για άλλη ληξιπρόθεσμη δόση από την αυτήν αιτία, την οποία ο Δήμος ανέκοψε και κατέθεσε 
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συγχρόνως αίτηση αναστολής εκτέλεσης μαζί με αίτημα εκδόσεως προσωρινής διαταγής αναστολής και 
το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε τόσο το αίτημα προσωρινής διαταγής με την από 06.05.2015 απόφαση, 
όσο και την αίτηση αναστολής με την υπ’ αριθμ.6378/2015 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 

Αιτιολογικό των αποφάσεων αυτών μεταξύ άλλων ήτο ότι το δικαστήριο (Εφετείο Αθηνών) που 
επιδίκασε την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης είχε λάβει υπόψη του την μεταφορά συντελεστή 
δόμησης εκ μέρους του κου Νικ. Κανελλόπουλου για το απαλλοτριωθέν κτίριο της «ΕΥΤΕΡΠΗΣ» και 
συνεπώς απερρίφθη ο βασικός ισχυρισμός του Δήμου για τον οποίο υπήρχαν οι αντιρρήσεις στην 
πληρωμή της καθ’ ου απαλλοτρίωσης. 

Η αυτή ακριβώς αιτιολογία με πληρέστερο τρόπο και συγκεκριμένα ότι ο Δήμος είχε προτείνει 
τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης ως μειωτικό συντελεστή της αξίας, υπήρχε και στην πρώτη και 
στη δεύτερη διαταγή πληρωμής. 

Κατόπιν αυτών και προκειμένου να προστατευθεί το συμφέρον του Δήμου, ώστε να μην 
καταβάλλει επιπλέον τόκους υπερημερίας, έξοδα, κλπ, με την έκδοση διαταγών πληρωμής σε βάρος του 
Δήμου για τις υπόλοιπες δόσεις και να μην απωλέσει τη χρηματοδότηση του «Πράσινου Ταμείου», η 
οποία είχε εγκριθεί για την απόκτηση του διατηρητέου κτιρίου «ΕΥΤΕΡΠΗ» αλλά και προκειμένου να 
υπογραφεί το συμβόλαιο μεταβίβασης και να αποκτηθεί και τυπικά το εν λόγω διατηρητέο κτίριο από το 
Δήμο, πρότεινε να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της εν λόγω διαταγής και να γίνει συνεννόηση με το 
«Πράσινο Ταμείο», ώστε να εξοφληθούν και οι υπόλοιπες δόσεις από τη χρηματοδότησή του και να λήξει 
το θέμα. 

Εξάλλου τις ίδιες απόψεις εκφράζει και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με το αριθμ. 
πρωτ:15111/23.07.2015 έγγραφό του. 

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

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

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

- την αριθμ. πρωτ: 15111/23.07.2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

- το αριθμ. πρωτ:16547/20.08.2015 έγγραφο του ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο» 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ. 10354/2015 (η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με 
αριθμ.15591/31.07.2015) διαταγής πληρωμής του κου Νικολάου Κανελλόπουλου σε βάρος του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
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(β) να γίνει συνεννόηση με το ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο» για την εξόφληση των υπολοποίπων δόσεων 
και να υπογραφεί το συμβόλαιο μεταβίβασης. 
 
ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
έργου: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:176/2015    

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 περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.123/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε 

η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός 
του Δήμου Λαυρεωτικής», στον κο Θωμά Μέντζο, διπλωματούχο χημικό μηχανικό, με έδρα στη Γλυφάδα, 
οδός Πατριάρχου Γρηγορίου 15, με ΑΦΜ 020653837, Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, με αριθμό μητρώου 32176 και 
πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) στο ποσό των 6.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
23%, ήτοι 7.380,00 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. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16249/12.08.2015 έγγραφό της η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών ενέκρινε τη μελέτη που εκπονήθηκε από τον ανωτέρω μελετητή και πιστοποίησε ότι η μελέτη 
έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει 
υποχρεώσεις του.  

Με το αριθμ. πρωτ: 16253/12.08.2015 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. 123/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16249/12.08.2015 εγκριτική απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία εκπονήθηκε 
εμπρόθεσμα και παραδόθηκε από τον κο Θωμά Μέντζο, διπλωματούχο χημικό μηχανικό (α.μ.32176), με 
έδρα στη Γλυφάδα, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου 15, με ΑΦΜ 020653837, Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, με πτυχίο 
Α’ τάξης στην κατηγορία 27 - περιβαλλοντικές μελέτες. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος της εταιρείας «Ι. & Δ. Μακράκης Ε.Π.Ε.» για την 
καταβολή του ποσού των 177.341,99 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ.91/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 177/2015 

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 «αιτήματος της εταιρείας «Ι. & Δ. 

Μακράκης Ε.Π.Ε.» για την καταβολή του ποσού των 177.341,99 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.91/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1. Την από 04.12.2014 και με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 3950/2014 αγωγή της εταιρείας «Ι. & Δ. 

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» κατά του Δήμου Λαυρεωτικής με αίτημα συνολικού ποσού 549.922,00 ευρώ. 
2. Την από 06.04.2015 και με αριθμ. πρωτ: 6437/06.04.2015 αίτηση της εταιρείας για συμβιβαστική 

επίλυση της διαφοράς στο ποσό των 300.000,00 ευρώ. 
3. Την υπ’ αριθμ.161/2013 απόφαση του Δημοτικού του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

αναγνωρίζεται οφειλή προς την αιτούσα εταιρεία «Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» ποσού 177.341,99 
ευρώ. 

4. Την υπ’ αριθμ. 7222/17.04.2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου. 
5. Την υπ’ αριθμ.90/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «λήψη απόφασης – εισήγηση 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών της 
εταιρείας Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» 

6. Την υπ’ αριθμ. 91/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί δικαστικού 
συμβιβασμού σχετικά με την ασκηθείσα από 04/12/2014 αγωγή (Γεν. αρ. κατ. 135415/2014 αρ. κατ 
.δικ. 3950/2014) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης με την επωνυμία «Ι. & Δ. Μακράκης ΕΠΕ» κατά του Δήμου Λαυρεωτικής ως καθολικού 
διαδόχου της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την 
επωνυμία Ε.ΝΕ.Λ. Α.Ε. 

7. Το από 11.06.2015 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο 
Δήμο με αριθμό πρωτ:13119/26.06.2015. 
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8. Το αίτημα του κου Ιωάννη Μακράκη, ως εκπροσώπου της εταιρείας «Ι. & Δ. Μακράκης ΕΠΕ» για την 
καταβολή του ποσού των 177.341,99 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας του Δημοσίου 6% από την 
όχληση με εξώδικο την 14.01.2014 μέχρι και την εξόφληση της συμβιβαστικής επίλυσης, σε τέσσερις 
(4) δόσεις, ως ακολούθως: 
Α δόση: Έως 31.08.2015 110.000,00 ευρώ 
Β δόση: Έως 30.09.2015 28.100,00 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων  
Γ δόση: Έως 30.10.2015 28.100,00 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων 
Δ δόση: Έως 30.11.2015 28.100,00 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων  

9. Το αριθμ. πρωτ: 16657/24.08.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
10. Την από 25.08.2015 εξώδικη δήλωση της εταιρείας «Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» προς την Τράπεζα 

Eurobank, με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από την από 10.04.2014 προσωρινή διαταγή και 
από τη δέσμευση του ποσού των 177.341,99 ευρώ από το λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος 
Λαυρεωτικής στο υποκατάστημα Λαυρίου της εν λόγω Τράπεζας.  
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την καταβολή του ποσού των  177.341,99 ευρώ, 

πλέον τόκων υπερημερίας του Δημοσίου 6%, στην εταιρεία «Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ», ευρώ ως 
ακολούθως: 

Η Α’ δόση, ποσού 80.000,00 ευρώ θα καταβληθεί έως 30.09.2015 και το υπόλοιπο ποσό σε έξι (6) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις: 

Β δόση: Έως 31.10.2015 
Γ δόση: Έως 30.11.2015 
Δ δόση: Έως 31.12.2015 
Ε δόση: Έως 31.01.2016 
Στ δόση: Έως 29.02.2016 
Ζ δόση: Έως 31.03.2016 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ.90/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  

− Την υπ’ αριθμ. 91/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,  

− Το από 11.06.2015 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, 

− Το αίτημα της εταιρείας «Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. την καταβολή του ποσού των 177.341,99 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας του Δημοσίου 6% από την 
κοινοποίηση του εξώδικου, στις 20.01.2014 μέχρι και την εξόφληση της συμβιβαστικής επίλυσης, στην 
εταιρεία  «Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ», σε δόσεις ως ακολούθως: 

ΔΟΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

ΤΟΚΟΦΟΡΟΙ 
ΜΗΝΕΣ  

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
6% ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΟΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 20/1/2014     177.341,99         
Α 30/9/2015 20 10 177.341,99 17.734,20 195.076,19 80.000,00 115.076,19 
Β 31/10/2015 1 0,5 115.076,19 575,38 115.651,57 19.500,00 96.151,57 
Γ 30/11/2015 1 0,5 96.151,57 480,76 96.632,33 19.500,00 77.132,33 
Δ 31/12/2015 1 0,5 77.132,33 385,66 77.517,99 19.500,00 58.017,99 
Ε 31/1/2016 1 0,5 58.017,99 290,09 58.308,08 19.500,00 38.808,08 
Στ 29/2/2016 1 0,5 38.808,08 194,04 39.002,12 19.500,00 19.502,12 
Ζ 31/3/2016 1 0,5 19.502,12 97,51 19.599,63 19.599,63 0,00 
 ΣΥΝΟΛΑ       19.757,64   197.099,63   

 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
ιδιωτικό συμφωνητικό του ανωτέρω εξώδικου συμβιβασμού.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.32/2015 μελέτης με τίτλο: «προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα 
και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής» και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 178/2015 

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.32/2015 

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

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

− Το αρ. πρωτ: 12967/23.07.2015 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Κίνησης του Δήμου, το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 15REQ 002994182 2015-08-26. 

− Τις υπ’ αριθμ.15 και 30/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες  έγινε η διάθεση 
των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 10-6641, 15-6641, 20-6641, 25-6641, 30-6641, 35-
6641, 35-6644, 70-6641, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 
για τη διενέργεια της προμήθειας. 

− Την αριθμ.32/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 68.277,30 ευρώ. 

− Την αριθμ. Π1/181/01.02.2012 εγκύκλιο του Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτιλίας. 
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− 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 του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ, όπου ορίζεται ότι: «…. οι τεχνικές προδιαγραφές των 

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

απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου». 

− Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ και 103 παρ. 2δ Ν 3463/06), σύμφωνα με τις οποίες 
το κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης. 

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

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του 
Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του 
προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται κατωτέρω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W40 για πετρελαιοκινητήρες  Λίτρο 1.000 

2 Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W40 για βενζινοκινητήρες  Λίτρο 1.000 

3 Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W40 για πετρελαιοκινητήρες  Λίτρο 1.500 

4 Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W50 για πετρελαιοκινητήρες  Λίτρο 1.500 

5 Βαλβολίνη GL5  80W90 Λίτρο 400 

6 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO  68 Λίτρο 1.500 

7 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO  46 Λίτρο 1.500 

8 Βελτιωτικό πετρελαιοκίνησης τύπου AD BLUE Λίτρο 1.500 

9 Αντιψυκτικό υγρό - παραφλού Λίτρο 500 

10 Λάδι μίξης για δίχρονους κινητήρες Λίτρο 100 

11 Υγρό φρένων DOT4 Λίτρο 20 

Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, πρωτογενή (όχι 
ανακυκλωμένα) και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της υπ’ 
αριθμ.32/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

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

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

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

− Την αριθμ. Π1/181/01.02.2012 εγκύκλιο του Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτιλίας, 

− Την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι 
Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, 

− Την υπ’ αριθμ.32/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό δαπανών 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. 32/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 55.510,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ήτοι 68.277,30 ευρώ. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ.32/2015 μελέτης. 
Γ.  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ……. του έτους 2015, ημέρα ……….., ενώπιον της Επιτροπής 

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

Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), με ώρα έναρξης στις …….. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις …… 

κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.  

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

ΑΡΘΡΟ  2: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95 

και του Ν.3463/2006. 

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

ισχύος είναι:  
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 Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Το τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου 

 Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 Η Τεχνική Έκθεση 

ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 55.510,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% (12.767,30 ευρώ) ήτοι 
66.277,30 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 στους ΚΑ: 10-6641, 15-6641, 20-6641, 25-6641, 30-6641, 35-

6641, 35-6644, 70-6641, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 

31/12/2015 και τους αντίστοιχους του έτους 2016 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως και την 

ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

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

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, 

καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2292 3 20147 – fax: 2292 0 69130). Αρμόδια 

υπάλληλος: Γ. Μαργαρίτη. 

ΑΡΘΡΟ  6: Δικαίωμα συμμετοχής  
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 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυήσεις 
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. 
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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. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

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

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) (άρθρο 157 Ν. 4281/2014) της προϋπολογισθείσης  δαπάνης, 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: 1.110,20 ευρώ.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 14 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. 

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 πέντε τοις εκατό (5%) 

(άρθρο 157 παρ 1β. του Ν. 4281/2014) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.  

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ.  

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. 

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
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 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. 

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

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

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

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

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

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

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

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

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

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

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

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

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

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

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται 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 θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

− 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. 
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− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα 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. 

− Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι (α) τα προσφερόμενα  λιπαντικά  

καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της  υπ’ αριθμ.176/94  (ΦΕΚ)  Τεχνικής Προδιαγραφής και πληρούν τις 

παραμέτρους των ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, (β) τα  προσφερόμενα  λιπαντικά 

θα είναι πρωτογενή – συνθετικά. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν: α) τη χώρα προέλευσης των 

λιπαντικών που προσφέρουν και το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευασθούν, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής του, β) ότι στις ίδιες εγκαταστάσεις, δεν γίνεται παραγωγή οιουδήποτε τέτοιου λιπαντικού, 

με χρήση πρώτων υλών που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, γ) ότι τα 

προσφερόμενα λιπαντικά θα παραχθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και θα περιέχουν ακριβώς τα ίδια 

βασικά και πρόσθετα, όπως το δείγμα, για το οποίο έχει ληφθεί η πιστοποίηση. 
− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι η παράδοση των ειδών που θα 

παραγγέλλονται θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν (αυθημερόν ή το αργότερο την αμέσως επόμενη ημέρα 

από την εκάστοτε παραγγελία), σε σημεία που θα ορίζονται από το Γραφείο Κίνησης και σε οποιαδήποτε 

ποσότητα ζητηθεί. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά ισχύει για εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Έγκριση κυκλοφορίας που  δίδεται μετά  την καταχώρηση  των  προσφερόμενων  λιπαντικών στον 

κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

− 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, 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. 

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. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες θα είναι θεωρημένες με το γνήσιο της 

υπογραφής.  

Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία 

θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 9:  Γλώσσα 
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Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

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

της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος σύνταξης προσφορών 
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

Η προσφορά συμπληρώνεται σε σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο 

παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία. 

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

μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) 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 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με κεφαλαία γράμματα.  

γ) Ο αριθμός διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

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 φέρει τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου τους, 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. 

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. 

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. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
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Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 

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

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

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

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

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

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

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

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

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

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

πρόσωπο. 

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

κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

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

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

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

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

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

από την εταιρεία αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 11: Τιμές προσφοράς 
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 

προμηθευόμενων ειδών ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  

Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

Στο σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν από 

το Γραφείο Προμηθειών, 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. 

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

τυχόν παρατάσεις της. 
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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  12: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν 

να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωπο.  

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 
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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  
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 Η συμφωνία τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

 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  14: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, 
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κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ένα (1) μήνα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 

χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20,παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ. 

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

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ.4 & 6 του ΕΚΠΟΤΑ.  

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

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

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

των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  

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

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού. 

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

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

διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 16:  Διοικητικές προσφυγές 
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 

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. 

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

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 17: 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. 

ΑΡΘΡΟ 18: Σύμβαση  
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. 

-       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. 
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ΑΡΘΡΟ 19: Μεταβολή σύμβασης 
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 20:  Χρόνος εγγύησης 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παράσχει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, το οποίο αρχίζει από την 

ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

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 

……….2015 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 21: Χρόνος διάρκειας προμήθειας – παράδοση προμήθειας 
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι οχτώ (8) μήνες και το τέλος της σύμβασης της προμήθειας θα επέλθει είτε 

με την εξάντληση των ποσοτήτων της προμήθειας (συμβατική ποσότητα) είτε με έγγραφη ενημέρωση 

του προμηθευτή από την υπηρεσία του Δήμου. 

Η μεταφορά των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, 

τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Οι ποσοτικές προδιαγραφές θα είναι αυτές, που αναγράφονται στη μελέτη, αποκλειόμενης της 

συσκευασίας σε βαρέλια. 

Η παράδοση των ειδών που θα παραγγέλλονται θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν (αυθημερόν ή το 

αργότερο την αμέσως επόμενη ημέρα από την εκάστοτε παραγγελία), σε σημεία που θα ορίζονται από 

το Γραφείο Κίνησης και σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί. 

Προσφορές με διαφορετικό τρόπο παράδοσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει τα είδη που του 

παραγγέλθηκαν ή παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το 

ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατά αυτής του 
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ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. 

ΑΡΘΡΟ  22: Παραλαβή των 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 ποιότητά τους) η  επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να προτείνει την    απόρριψη    των 

παραλαμβανομένων ειδών.  

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

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

του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη 

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

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

ΑΡΘΡΟ 23: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με την ποσότητα 

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

από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

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

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

καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

 Φόρος εισοδήματος 

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

συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

Οποιαδήποτε νέα κράτηση εμφανισθεί έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 24: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της 

έδρας του νομού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

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

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

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

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 25: Τελικές Διατάξεις  
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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: Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «μελέτη αποκατάστασης Γαλλικής 
Σκάλας Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 179/2015 

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 «απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: ‘’μελέτη αποκατάστασης Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου’’» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν.3463/06 προβλέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης σε 
μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, πτυχίου τάξης Α’ ή Β’ με την αμοιβή όλων των σταδίων της να μην 
υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου του  πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης μελέτης. 
Η ανάθεση της μελέτης διέπεται από τις διατάξεις: 
− Νόμος 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42/22.2.2005): «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
− ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 – «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του Άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως ισχύει σήμερα. 
− ΔΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση 
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005. 
− ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 – «Έγκριση της Ά βελτίωσης του Κανονισμού Προεκτιμωμένων 
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του Άρθρου 4 του Ν.3316/2005». 
− Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006: «Έγκριση της Β’ βελτίωσης κανονισμού προεκτιμωμένων 
αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» 
− ΠΔ696/74 ως προς το Δεύτερο Βιβλίο «Προδιαγραφές Εκπόνησης Μελετών»  
− Αποφ. Δ15/οικ/19263 της 3-9-2009 περί «Καθορισμού ορίων αμοιβών μελετών» (η ισχύουσα μέχρι 
σήμερα). 
− Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/02/24/Φ.Ν.439.6/17.2.2014 περί της Αναπροσαρμογής τιμής συντελεστή 
(τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ; 17298/03.09.2015 έγγραφό της της, 
δηλώνει την αδυναμία εκπόνησης της μελέτης για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

− Την αρ. πρωτ: 17298/03.09.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την αναβολή της συζήτησης του θέματος περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
«μελέτη αποκατάστασης Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου», προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Ευφροσύνη Σίνη 
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