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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  3 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 16 Ιανουαρίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 12.01.2015 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Απόντα μέλη : 1 
Νικόλαος Στάμου 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και 
στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 7/2015 

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 «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου», 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 349/12.01.2015 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αριθμ.74449/29.12.2010 

(ΦΕΚ 2044/30.12.2010/Β’) απόφαση ΥΠΕΣΑ & ΗΔ, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη σύσταση πάγιας 

προκαταβολής και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 80-8251 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 για την έκδοση των 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στα ονόματα των Προέδρων των Συμβουλίων των δύο (2) 

Δημοτικών Ενοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής, 
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Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί για την πληρωμή όλων των μικρών, εκτάκτων και επειγουσών 

δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του Δήμου.  

Η κατανομή του ποσού θα γίνει ως ακολούθως:  

Α) Αλίκη Σπύρου, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής – ποσό 3.000,00 ευρώ. 

Β) Κυριακή Χολέβα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας – ποσό 3.000,00 ευρώ. 

Γ) Νικήτας Κάιλας, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου – ποσό 1.000,00 ευρώ.» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι από την πάγια 
προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει 
ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, 
όπως: 
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ΄). 
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 
82 περίπτ. δ΄). 
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των 
παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε΄). 
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά 
δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄). 

Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και 
απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των 
άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.Δ. 774/1980. 

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, την αρ. πρωτ:349/12.01.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και μετά από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 7.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 80-8251 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή όλων των μικρών, 
εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων 
λειτουργικότητας του Δήμου και το οποίο κατανέμεται ως:  

− 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 

− 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 
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− 1.000,00 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
Β. Τα σχετικά ισόποσα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν αντίστοιχα στα ονόματα των: 

− Αλίκη Σπύρου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

− Κυριακή Χολέβα, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

− Νικήτα Κάιλα, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Γ. Οι ανωτέρω θα ενεργούν τις πληρωμές κάθε δαπάνης, χωρίς να απαιτείται έγγραφη εντολή του 
Δημάρχου, θα συγκεντρώνουν τα τιμολόγια στα οποία θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
και οφείλουν ως προς τη φύλαξη και γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας προκαταβολής, να 
ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του από 17-5/16.06.1959 Β. Διατάγματος. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμός 
υπολόγου 
Αρ. Απόφ.: 8/2015    

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 «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμού υπολόγου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 
αριθμ. πρωτ: 348/12.01.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 και άρθρου 35 του Β.Δ. 17-5/15-06-59 

 της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

 του Π.Δ. 113/2010 

 της εγκ. Υπ. Εσωτ. 41432/28-9-1984 

 του άρθρου του 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με: 

Α. τον καθορισμό του ύψους της παγίας προκαταβολής σε ποσό 4.000,00 ευρώ. 

Β. τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί και το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

Γ. τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 80-8251 με τίτλο «Παγία προκαταβολή» 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015. 

Δ. τον καθορισμό του είδους των δαπανών, που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της πάγιας 

προκαταβολής και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015. 

Ο οριζόμενος υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές, ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σε 

βάρος των κατωτέρω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού: 
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Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 

K.A. 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   

ΚΑ 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 

K.A. 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  

Κ.Α. 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 

Κ.Α. 10-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 

K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  

K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  

Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 

Κ.Α. 10-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

Κ.Α. 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

Κ.Α. 20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων 

Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  

Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 

Κ.Α. 20-7135.002 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

Κ.Α. 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων  

Κ.Α. 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών  

Κ.Α. 20-7332.007 Καθαρισμός δημοτικών πάρκων – πλατειών 

Κ.Α. 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 
- τις διατάξεις του Β.∆/τος 17-5/15-6-59 
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του ΠΔ/τος 113/2010 
- το αριθμ. πρωτ: 348/12.01.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.80-8251 µε τίτλο «Πάγια 
προκαταβολή» για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής, η οποία θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του 
προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015: 
Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 
K.A. 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   
ΚΑ 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 
K.A. 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  
Κ.Α. 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 
Κ.Α. 10-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  
K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  
Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
Κ.Α. 10-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
Κ.Α. 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
Κ.Α. 20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων 
Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  
Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 
Κ.Α. 20-7135.002 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Κ.Α. 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων  
Κ.Α. 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών  
Κ.Α. 20-7332.007 Καθαρισμός δημοτικών πάρκων – πλατειών 
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Κ.Α. 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Β. Ορίζει  αρμόδια υπάλληλο, η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα µε τις έγγραφες εντολές του 
Δημάρχου Λαυρεωτικής και στο όνομα της οποίας θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα, την μόνιμη 
υπάλληλο του Δήμου Αικατερίνη Γουδέλη, ΤΕ 17 Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Ε’. 
Γ. Η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της παγίας προκαταβολής θα γίνει από την ανωτέρω υπάλληλο 
το αργότερο έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 35 
του Β.∆/τος 17-5/15-6-59 και του άρθρου 173 του Ν.3463/2006. 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 
Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015 
Αρ. Απόφ.:9/2015    

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 «συγκρότησης Επιτροπών 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διενέργεια διαγωνισμών 

προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας ανάθεσης, προμηθειών 

των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτού γίνεται από επιτροπές. 2. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα 

ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά 

την εκτέλεση των συμβάσεων. 3. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρείς δημοτικούς ή 

κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή 

εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος 

ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον νομάρχη εκ των υπαλλήλων του δημοσίου 

τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού……….. 5. Σε όλες τις επιτροπές του άρθρου 

αυτού, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την 

ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη». 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

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

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

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

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

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

κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να 
ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 
 Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση στις 19 Ιανουαρίου 2015, ημέρα 
Παρασκευή, για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) των κατωτέρω Επιτροπών: 
1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού - συστημάτων 

μηχανοργάνωσης 
2. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης ηλεκτρολογικού υλικού – μηχανολογικού 

εξοπλισμού 
3. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης λοιπών (πλην ηλεκτρομηχανολογικού υλικού) 

προμηθειών 
4. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων 

Ακολούθως συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ:185/09.01.2015 πρακτικό κλήρωσης το οποίο 
διαβιβάσθηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά με την έγκριση του αριθμ. πρωτ: 185/09.01.2015 πρακτικού κλήρωσης και τη συγκρότηση των 
Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών για το έτος 2015. 

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

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

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ 
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− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:185/09.01.2015 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση 
Επιτροπών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
συγκροτεί τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών έτους 
2015, ως κατωτέρω: 
1 - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – 
Συστημάτων Μηχανοργάνωσης 

Τακτικά μέλη 
Δρέττας Γεώργιος, ΔΕ1 Διοικητικού (λόγω ειδικότητας) 
Μακρή Μαρία, ΔΕ Γραμματέων 
Σοφρώνης Δημήτριος, ΔΕ1 Διοικητικού 

 Αναπληρωματικά μέλη 
Γκίκας Φώτιος, ΔΕ Τεχνικός Ηλεκτρονικών 
Αντωνίου Ζωή, ΔΕ1 Διοικητικού 
Βικελή Νεκταρία, ΔΕ1 Διοικητικού 

2 - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού  

Τακτικά μέλη 
Πνευματικός Παντελής, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 
Κατσάρος Ηρακλής, ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας 
Γκίωνης Θεόδωρος, ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού 
Αναπληρωματικά μέλη 
Ανέστης Κυριάκος, ΔΕ30 Ηλεκτροτεχνιτών 
Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηελκτρολόγων 
Παντελαίων Μαρία, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 

3 - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης λοιπών (πλην ηλεκτρολογικού – 
μηχανολογικού υλικού) Προμηθειών  

Τακτικά μέλη 
Παπαθανάση Μαρία – Ζωή, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών 
Καρράς Σταμάτιος, ΔΕ1 Διοικητικού 
Νίνος Γεώργιος, ΔΕ29 Οδηγών 
Αναπληρωματικά μέλη 
Μαργώνης Λουκάς, ΥΕ1 Κλητήρων – Θυρωρών 
Μπανάσιου Αρετή, ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
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Σίνης Αντώνιος, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 
4 - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για την προμήθεια 
καυσίμων  

Τακτικά μέλη 
Κατσάρος Θεόδωρος, ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ 
Παππάς Κλεισούρας Δημήτρης, ΔΕ28 Οδηγών 
Αντωνίου Αντωνία, ΔΕ1 Διοικητικού 
Αναπληρωματικά μέλη 
Καραμπάτσος Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνιτών Ηλ/κων 
Μιχαήλ Αθηνά, ΔΕ1 Διοικητικού 
Γιώργας Γεώργιος, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

5 - Επιτροπή Παραλαβής Ηλεκτρολογικού Υλικού – Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
Τακτικά μέλη 
Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 
Κυβρικοσαίος Δημήτριος, ΔΕ35 Δενδροκηπουρών 
Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 
Αναπληρωματικά μέλη 
Λιάγκης Δημήτριος, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 
Μαργαρίτης Νικόλαος, ΔΕ1 Διοικητικών 
Κύτρου Κυριακή, ΔΕ1 Διοικητικών 

6 - Επιτροπή Παραλαβής λοιπών (πλην ηλεκτρομηχανολογικού υλικού) προμηθειών  
Τακτικά μέλη 
Κατσίγιαννη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού 
Χρήστου Ελένη, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 
Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού 
Αναπληρωματικά μέλη 
Καραγιώργου Αναστασία, ΔΕ Διοικητικού 
Αγγελή Ειρήνη, ΠΕ9 Γεωπόνων 
Τσίκλου Ειρήνη, ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

7 - Επιτροπή Παραλαβής οικοδομικών υλικών, χρωμάτων & λοιπών υλικών συντήρησης 
κτιρίων  

Τακτικά μέλη 
Γκιόρκας Ιωάννης, ΔΕ30 Οικοδόμων 
Τσαούσογλου Κωνσταντίνος, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 
Μπαράτατζη Νιόβη, ΔΕ Διοικητικού 
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Αναπληρωματικά μέλη 
Κατσίκης Σπυρίδων, ΔΕ29 Οδηγών 
Μαγγανάς Χρήστος, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας  
Ζερβουδάκης Σταύρος, ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

8 - Επιτροπή Παραλαβής ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ειδών μηχανοργάνωσης (εξοπλισμού, 
λογισμικού, αναλωσίμων)  

Τακτικά μέλη 
Σοφρώνη Παναγιώτα, ΠΕ12 Χημικών 
Δελαβέκουρα Φωτεινή, ΔΕ1 Διοικητικών 
Ντελή Αικατερίνη, ΥΕ16 Εργατών  
 Αναπληρωματικά μέλη 
Βώδινα Μαρίνα, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός 
Γουδέλη Αικατερίνη, ΤΕ ΤΕ17 Διοικητικού – Οικονομικού 
Μαργαρίτη Γαϊτανιώ, ΠΕ Γεωλόγων 

9 - Επιτροπή Παραλαβής καυσίμων  
Τακτικά μέλη 
Πανάγιος Δημήτριος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Ιατρού Δημήτριος, ΥΕ1 Κλητήρων  Θυρωρών 
Κοροβέσης Κωνσταντίνος, ΔΕ30 Υδραυλικών 
Αναπληρωματικά μέλη 
Τσαμαλή Αναστασία, ΔΕ15 Εισπρακτόρων 
Ανέστης Δημήτριος, ΔΕ29 Οδηγών 
Δρογγίτη Μαρία, ΔΕ Διοικητικού 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της το υπ’ 
αριθμ.185/09.01.2015 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης. 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 και 
αποδοχή ποσών 
Αρ. Απόφ.: 10/2015 

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 1ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 & αποδοχή ποσών», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη με ημερομηνία 10.01.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Αποδοχή ποσών 
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Παρακαλούμε όπως γίνουν αποδοχές στα παρακάτω ποσά που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον  

προϋπολογισμό έτους 2015. 

1. Ποσό 13.380 € σύμφωνα με το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 61718/4305710/10/2014    

που αφορά την επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων της 18 και 25/5/2014. Το     

παραπάνω ποσό παρακρατήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. και θα  καταχωρηθεί στον ΚΑ έσοδο 1211.007 και στον 

ΚΑ εξόδων 80-8131. 

2. Ποσό 113.994,36 € για το έργο Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατέας στον ΚΑ εσοδών 1328.006 και στον 

ΚΑ εξόδων 80-8115.001 και 30-7311.008/ 

3. Ποσό 11.378 € που αφορά «υπηρεσίες συμβούλων» στον ΚΑ 1328.006 και στον ΚΑ εξόδων 30-

7341.006.   

3. Ποσό 474.927 € που αφορά «εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στον  

ΚΑ εσόδων 1321.006 και στον ΚΑ εξόδων 30-7341.004. Η πίστωση είχε εγγραφεί στο 2014 αλλά η 

αποπληρωμή του έργου δεν έγινε  μέσα στο 2014. 

4. Ποσό 382.992 € που αφορά «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής» στον ΚΑ εσόδων 

1328.008 και στον ΚΑ εξόδων 30-7341.05. Η πίστωση είχε εγγραφεί στο 2014 αλλά η αποπληρωμή του 

έργου δεν έγινε μέσα στο 2014.  

5. Ποσό 211.368,45 € που αφορά «έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγ. Κων/νου» στον ΚΑ 

εσόδων 1321.002 και εξόδων 25-7312.002. 

6. Ποσό 39.316,09 € που αφορά την «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 

στη Κερατέα» στον ΚΑ εσόδων 1321.003 και ΚΑ εξόδων 25-7341.001.  

7. Ποσό 64,200 € που αφορά την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για την 

χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας στον ΚΑ εσόδων 1322.016 και ΚΑ εξόδων 30-7311.001. 

8. Ποσό 15.250,00 ευρώ που αφορά «έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου». Από αυτό τα 15.000,00 ευρώ 

εισπράχθηκαν στις 31.12.2014 με το γραμμάτιο 1092 από το Υπουργείο Οικονομικών και το ποσό των 

250,00 ευρώ με το γραμμάτιο 1093 από την τράπεζα Eurobank. 

 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 έγγραφό της επικυρώθηκε από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Με τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

1. Να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά 

την 31η Δεκεμβρίου και να καταστεί αυτός ρεαλιστικός 

2. Η εγγραφή του ΚΑ εσόδων 1214.010 να μεταφερθεί στον 1212. 

3. Οι εγγραφές των υποκατηγοριών 412 και 414 να είναι ισόποσες με τις πιστώσεις των υποκατηγοριών 

822 και 824.  
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4. Να μεταφερθούν οι πιστώσεις των ΚΑΕ 00.6737.003 και 00-6737.004 σε αναπτυγμένη μορφή του 

6117. 

Όσο αφορά την παρατήρηση 3 το σύνολο της υποκατηγορίας 412 ανέρχεται στο ποσό των 790.500 € ενώ 

το σύνολο της υποκατηγορίας 822 στο ποσό των 590.500 €. Η διαφορά των 200.000 € αφορά τη καταβολή 

ΦΠΑ. Στα έσοδα το ποσό που έχει εγγραφεί είναι 460.000 € ενώ στα έξοδα 260.000 € και αφορά την 

ανταποδοτική υπηρεσία  ύδρευσης και αποχέτευσης. Η διαφορά προκύπτει διότι τα έσοδα βεβαιώνονται 

και εισπράττονται αλλά δεν αποδίδεται το συνολικό ποσό είσπραξης διότι συμψηφίζεται με το ΦΠΑ των 

παραστατικών της υπηρεσίας και αποδίδεται η διαφορά που είναι πολύ μικρότερη βέβαια από τα 

εισπραχθέντα. Όσο αφορά την υποκατηγορία 414 το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 82.500 €, ενώ το 

σύνολο της υποκατηγορίας 824 στο ποσό των 81.000. Η διαφορά των 1.500 € αφορά το ΚΑ 4142.007 

κράτηση υπέρ Δήμου. Η συγκεκριμένη κράτηση παρακρατείτε από διάφορες αιτίες από τους υπαλλήλους 

και  επιστρέφεται στο Δήμο και καταχωρείται μόνο  έσοδο. 

1.Αύξηση εσόδων  

1. Ο ΚΑΕ 1214.010 που αφορά το έργο «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή 

ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του Δήμου Μαρκοπούλου - Μεσογαίας και Λαυρεωτικής» 

μεταφέρεται και γίνεται 1212.004. 

2. Δημιουργείται ο ΚΑ 1211.007 που αφορά «εκλογική αποζημίωση Μαΐου» ποσού 13.380 € και επειδή 

λόγω οφειλής του Δήμου στη ΔΟΥ παρακρατήθηκε δημιουργείται αντίστοιχα ο ΚΑ εξόδων 80-8131 

«φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις». 

3. Προστίθενται τα τελικά  ποσά  που αφορούν τους  ΚΑ 3 «έσοδα παρελθόντων ετών»  μετά την λήξη 

του οικονομικού έτους 2014 και την επαναβεβαίωση των εσόδων του οικονομικού έτους 2015. 

4. Προστίθενται τα τελικά ποσά που αφορούν το χρηματικό υπόλοιπο έτους 2014 μεταφερόμενο στη 

χρήση του 2015. 

5. Δημιουργείται  ο ΚΑ 1321.007 «κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Κερατέας» κατά 113.994,36  €. 

Το ποσό των 29.593,49 € έχει εγγραφεί στον ΚΑ 80-8115.001 διότι έχει εκδοθεί τιμολόγιο στη χρήση του 

2014 και 84.400,87 € στον ΚΑ 30-7311.014 και ΚΑ εσόδων 1328.006 «Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής 

υποστήριξης  ΕΣΠΑ» ποσού 11.378 € το αντίστοιχο ποσό έχει εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 30-7341.006 

«έργα συνεχιζόμενα». 

6. Δημιουργείται η κράτηση στον ΚΑ εσόδων 4142.004 «κατάσχεση υπαλλήλου εις χείρας τρίτων» ποσού 

6.500 που αντιστοιχεί στον ΚΑ εξόδων 80-8242.009. 

7. Δημιουργείται ο ΚΑ 4142.001 που αφορά περικοπές υπαλλήλων που απεργούν. Η κράτηση αφορά 

μόνο έσοδο διότι τα χρήματα αποδίδονται και παραμένουν στο Δήμο.  

8. Αυξάνεται ο ΚΑ 0118 «μισθώματα ιχθυοτροφείων» κατά 3.700 € και μειώνεται αντιστοίχως ο ΚΑ 0122 

«τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις».   
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9. Δημιουργείται οι ΚΑ εσόδων 1321.005 «Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας» και 1328.008 

«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής» που αντιστοιχούν στους ΚΑ εξόδων 30-7341.004 

και 30-7341.005.  

10. Δημιουργείται ο ΚΑ 1321.002 «έργα Αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγ. Κων/νου» και αντίστοιχα 

ο ΚΑ εξόδων 25-7312.002 έργο συνεχιζόμενο. 

11. Δημιουργείται ο ΚΑ 1321.003 «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης - αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη 

Κερατέα» και αντιστοιχεί  στον ΚΑ εξόδων 25-7341.001 έργο συνεχιζόμενο. 

12. Δημιουργείται ο ΚΑ 1322.016 που αφορά την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 82.5/2014 του 

Πράσινου Ταμείου.    

13. Αυξάνεται ο ΚΑ 1623 «δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης εγκαταλειμμένων οχημάτων» κατά 

10.000,00 ευρώ και μειώνεται αντίστοιχα ο ΚΑ 1511 «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής». 

2.Μείωση εσόδων 
1. Αφαιρείται το ποσό από τον ΚΑ 1214.010 διότι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης 

πρέπει να γίνει ΚΑ 1212.004. 

2. Μειώνονται τα τελικά ποσά που αφορούν τους ΚΑ 3 «Έσοδα παρελθόντων ετών» μετά τη λήξη του 

οικονομικού έτους 2014 και την επαναβεβαίωση των εσόδων του οικονομικού έτους 2015. 

3.Αύξηση εξόδων    

1. Αυξάνονται οι ΚΑ εξόδων για δαπάνες που προβλέπεται είτε να γίνουν είτε είχαν αναληφθεί οι 

πιστώσεις στο 2014 και δεν εκδόθηκαν τα τιμολόγια. 

2. Αυξάνεται ο ΚΑ 15-6481.001 «έξοδα παντοπωλείου» κατά 13.347.87 ευρώ. Το ποσό των 15.250,00 

ευρώ  έχει εγγραφεί έσοδο στο ΚΑ 5129 «χρηματικό υπόλοιπο» και έχει επιχορηγηθεί ο Δήμος για το 

προαναφερόμενο ποσό.  Στον προϋπολογισμό και στον ΚΑ 15-6474 έχει εγγραφεί πίστωση 16.902,13 

ευρώ. Από αυτά 15.000,00 ευρώ θα δοθούν από ίδια έσοδα και η διαφορά των 1.902,13 ευρώ από την 

επιχορήγηση του συνολικού ποσού των 15.250,00 ευρώ. 

3. Αυξάνονται κατά 38.748,91 € οι ΚΑ 70 «δαπάνες πυροπροστασίας». Το ποσό αντιστοιχεί στον ΚΑ 

εσόδων 5123 «χρηματικό υπόλοιπο». 

4. Αυξάνεται ο ΚΑ 15-6482.001 «έξοδα κατασκήνωσης» κατά 396.139,06 € Ήδη είχε εγγραφεί πίστωση 

100.000 € στον προϋπολογισμό του 2014 γιατί υπολογίσθηκε πως αυτό το ποσό θα μεταφερόταν στη 

χρήση του 2015 σαν χρηματικό υπόλοιπο. Αντιστοίχως, δημιουργείται ο ΚΑ 80-8115.002 «έξοδα 

κατασκήνωσης παρελθόντων ετών», ποσού 11.817,27 € και δημιουργείται ο ΚΑ 15-7413.007 «μελέτη 

διαμόρφωσης χώρων & εγκαταστάσεων βελτιώσεων κατασκήνωσης», ποσού 20.000,00 ευρώ.. Συνολικό 

ποσό εξόδων 527.956,33 €. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε σαν «χρηματικό υπόλοιπο» 5123. 

5. Δημιουργείται ο ΚΑ 80-8121.002 «Αγορά κτηρίου Ευτέρπης». Το ποσό αντιστοιχεί στον ΚΑ εσόδων 

5123 «χρηματικό υπόλοιπο. 
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Η Δημιουργείται ο ΚΑ 80-8122.021 πληρωμές έργων παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 265.679,55 

€ και αφορά τιμολόγια ποσού 21.455,67 € για συμμετοχή 12ου λογαριασμού κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθμού, ποσού  και 244.223,88 € που αφορά τελεσίδικη δικαστική απόφαση  το συνολικό ποσό είναι 

325.631,94 € αλλά το ποσό των 81.408,06 € σύμφωνα την απόφαση οικονομικής Επιτροπής θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό 2016. Το ποσό των 97.827,05 € που εγγράφηκε στον ΚΑ 5121 χρηματικό υπόλοιπο 

αφορά ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών προτείνεται  να πληρωθεί η δαπάνη ποσού 24.231 €  που αφορά 

συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων Δήμου Λαυρεωτικής όπως είχε 

προβλεφθεί να πληρωθεί από ΣΑΤΑ 2014 και το υπόλοιπο ποσό των  73.596,06 € να πληρωθεί  μέρος 

της δαπάνης της απόφασης 298/2014 τελεσίδικης απόφασης Εφετείου Αθηνών για τον Συμεωνίδη 

Βασίλειος που αφορά το έργο κατασκευή γέφυρας και έχει εγγραφεί στον ΚΑ 80-8122.021.  

6. Αυξάνεται ο ΚΑ 80-8511 προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων κατά 878.056,26 € το 

ποσό που είχε εγγραφεί στο προϋπολογισμό 2015 ανέρχεται στο ποσό των 3.814.872,52 € το τελικό 

ποσό των  επαναβεβαιώσεων εσόδων έτους 2015 είναι 5.329.779,79. 

Σύμφωνα με την μεθοδολογία της εγκυκλίου 29530/25/7/2014 το ποσό είσπραξης των ΚΑ 32 το  2013 

ήταν 636.851,01 € το ποσό είσπραξης των ΚΑ 32 ΤΟΥ 2014 ήταν 570.859,59 € το ποσό που πρέπει να 

εγγραφεί μετά τις επαναβεβαιώσεις είναι 5.329.779,79 - 636.851,01=4.692.928,78 €. 

Το αρχικό ποσό του προϋπολογισμού ήταν 3.814.872,52 + 878.056,264.692.928,78 € 

7. Δημιουργείται ο ΚΑ 00-6142.002 που αντιστοιχεί στον ΚΑ εσόδων 1328.006  

8. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη ρύθμιση θεμάτων 

εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ προς την ΕΥΔΑΠ αλλά και σύμφωνα με την απόφαση 

187/2013 του Δ.Σ το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος αντιστοιχεί στο ποσό των 1.222.442,06 

€ από αυτό το ποσό τα 867.743,12 € αφορούν τις οφειλές της ΔΕΥΑΤΗΛ προς την ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ 354.698,94 

οφειλές του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ. 

Η παρακράτηση των ανωτέρων ποσών ξεκίνησε μέσω των ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2015 και θα 

πραγματοποιηθεί έως το 2020.Το ποσό που θα παρακρατείται μηνιαίως ανέρχεται στις 16.253,28 € το 

ποσοστό που αντιστοιχεί στη ΔΕΥΑΤΗΛ  είναι 70,98%  δηλαδή 11.536,58 Χ 12 μήνες = 138.438,96 € και 

για το Δήμο 29,02% δηλαδή 4.716,70 Χ 12 μήνες = 56.600,40 €. 

9. Αυξάνονται οι ΚΑ 15-6063,  20-6063, 25-6063, 30-6063, 35-6063, 45-6063 που αφορά παροχές σε 

είδος γάλα. Σύμφωνα με τον Ν.4257/2014 όταν έχει διενεργηθεί διαγωνισμός ο οποίος κηρύχθηκε 

άγονος το προσωπικό μπορεί να διεκδικήσει το ποσό σε χρήματα. Στη προκειμένη περίπτωση για το 

διάστημα από την ημερομηνία που ο διαγωνισμός ήταν άγονος μέχρι και την ημερομηνία που 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο ο νέος διαγωνισμός, οι εργαζόμενοι αιτούνται σύμφωνα με τον 

προαναφερόνο νόμο το ποσό που τους αντιστοιχεί.   

10. Δημιουργούνται οι ΚΑ 20-6244.001, 20-6244.004, 20-6244.005, 30-6243.002, 30-6244.001, 35-

6244.001, που αφορούν την αγορά οχημάτων, απορριμματοφόρων και JCB με leasing. 
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 11. Με το γραμμάτιο 1 μεταφέρθηκε στη χρήση του 2015 το ποσό των 33.985,51 ευρώ που αφορούσε 

τα ειδικευμένα χρήματα του Αγίου Κωνσταντίνου που είχαν προϋπολογισθεί για να πληρωθεί το έργο 

«κατασκευή ιδιωτικού δικτύου αποχέτευσης». Το προαναφερόμενο έργο θα πληρωθεί από τη ΔΕΥΑΤΗΛ. 

Από το ποσό των 33.985,51 ευρώ, προτείνεται να πληρωθούν οι κατωτέρω δαπάνες που αφορούν την 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου: 

• ΚΑ 30-7334.003 «συντήρηση & επισκευή πεζοδρομίων Αγίου Κωνσταντίνου» ποσό 12.500,00 

ευρώ.  Από αυτά τα 8.955,81 ευρώ θα είναι από έσοδα της Κοινότητας και τα υπόλοιπα από 

ίδιους πόρους 

• ΚΑ 30-7333.0006 «συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Αγίου Κωνσταντίνου¨ ποσό 25.000,00 

ευρώ 

12. Αυξάνεται ο ΚΑ 00-6735 που αφορά «επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων & σωματείων» και 

αντιστοίχως μειώνεται ο ΚΑ 00-6734 που αφορά «επιχορηγήσεις σε αθλητικού συλλόγους». 

Προκειμένου να μην υπάρχει αύξηση του ποσοστού του 1,5% των τακτικών εσόδων του 

προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

13. Μειώνονται οι ΚΑ 20-6041.001 «αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» κατά 13.860,00 ευρώ και 5.759,36 

ευρώ στον ΚΑ 20-6054.001 που αφορά «εργοδοτικές εισφορές» διότι η σύμβασή τους λήγει στις 

28.02.2015 και τα χρήματα για τη μισθοδοσία τους έχουν ήδη υπολογισθεί. 

14. Αυξάνονται οι ΚΑ 20-6041.001 και 20-6054.001 που αφορούν μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές 

εκτάκτου προσωπικού, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα προσωπικού ορισμένου χρόνου   

4.Μείωση εξόδων 
1. Αφαιρούνται τα ποσά των ΚΑ 00-6737.003 και 004 κατόπιν υποδείξεως της Αποκεντρωμένης. 

2. Η μείωση των ΚΑ 20 και 25 αντιστοιχεί σε αυξήσεις στους ιδίους ΚΑ, προκειμένου να διατηρηθεί η 

ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών. Δεν υπολογίσθηκε ο ΚΑ 25-7312.023 «κατασκευή ιδιωτικού δικτύου 

αποχέτευσης» διότι η συγκεκριμένη δαπάνη είχε προβλεφθεί ότι θα πληρωθεί 35.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 

και 35.000,00 ευρώ από έκτακτα ειδικευμένα του Αγίου Κωνσταντίνου. 

3. Μειώνεται ο ΚΑ 20-6211 που αφορά «αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος» κατά 490.00,00 ευρώ διότι μετά 

τη μεταφορά της υπηρεσίας ύδρευσης & αποχέτευσης από το Δήμο στη ΔΕΥΑΤΗΛ θα εξοικονομηθεί το 

ποσό των 500.000,00 ευρώ περίπου που αφορά «κατανάλωσης ρεύματος αντλιοστασίων», κόστος που 

θα αναλάβει η ΔΕΥΑΤΗΛ. 

4. Στον ΚΑ 80-8115.001 «διάφορα έξοδα» είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 919.714,78 ευρώ. Το ποσό 

των τιμολογίων που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2015 ανέρχεται σε 891.625,01 ευρώ. Αφαιρέθηκε 

ποσό 21.455,67 ευρώ, που μεταφέρεται στον ΚΑ 80-8122.001 «πληρωμές έργων» και αφορά το 

τιμολόγιο της Περιφέρειας για τη συμμετοχή του 12ου λογαριασμού «κατασκευή βρεφονηπιακού 

σταθμού Λαυρίου». Το τελικό ποσό των τιμολογίων που θα καταχωρηθούν ανέρχεται σε 870.169,34 

ευρώ.. Άρα ο ΚΑ μειώνεται κατά 49.545,44 ευρώ. 
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5. Το αποθεματικό μετά τις ανωτέρω αλλαγές από 545.000,00 ευρώ γίνεται 279.817,97 ευρώ. 

 Επισυνάπτεται  κατάσταση αναλυτικά όλων των ΚΑ». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

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 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013        
 τα άρθρα 64 και 174 του Ν.4270/2014 
 το αριθμ. πρωτ: 76904/51524/11.12.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
 την από 10.01.2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 545.000,00 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0118. Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν  3.700,00 0,00 
 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 
 2 1211.007 Επιχ.για εκλογική αποζημίωση 13.380,00 0,00 

 3 1212.004 Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την   48.845,58 0,00 
 κοινωνική και εργασσιακή ένταξη ευάλωτων  
 κοινωνικών ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου  
 Μεσογαία και Λαυρεωτικής 
 4 1321.002 Εργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού  211.368,45 0,00 
 Αγ.Κων/νου 
 5 1321.003 Αναβ.δικτ. Ύδρ.αντικ.αμιαντ.στη Κερατέα 39.316,09 0,00 

 6 1321.005 Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας  474.927,00 0,00 
 Πρόγ.ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
 7 1321.007 Βρεθονηπιακός Κερατέας στο ΟΤ 123 ΠΕΠ 113.994,36 0,00 

 8 1322.016 Χρηματ.κοινόχρηστων χώρων Κερατέας - 64.200,00 0,00 
 Πράσινο Ταμείο 
 9 1328.006 Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής  11.378,00 0,00 
 Υποστήριξης.Δήμου .Λαυρεωτικής .ΚΑ ΜΙS  
 374495 Eπιχ.πρόγραμμα . ΑΜΜΑ Αττική ΕΣΠΑ 
 10 1328.008 Ενεργειακή αναβ.Δημαρχείου Λαυρεωτικής με   382.992,00 0,00 
 ΜΙΣ 425456 στο επιχ.Πρόγραμμα Περιβάλλον  
 Αειοφόρος Ανάπτυξη 
 11 1623. Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης  10.000,00 0,00 
 εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ  
 1002901/67/2002) 
 12 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 258.271,19 0,00 

 13 3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 10.367,77 0,00 
 14 3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάροs επιχειρήσεων για  343.209,60 0,00 
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 την εκτελέση έργων και προγραμμάτων  
 προστασίαs περιβάλλοντοs 
 15 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων  15.653,58 0,00 
 επιτηδευματιών 
 16 3219.002 Λοιπά εσοδα από φορο ηλεκτροδοτούμενων  100.127,80 0,00 
 χώρων 
 17 3219.004 Εσοδα από τέλη πεζοδρομίων 18.802,43 0,00 

 18 3219.006 Έσοδα από μισθωματα ακινήτων 107.922,33 0,00 

 19 3219.007 Εσοδα από Νεκροταφείο 13.121,02 0,00 

 20 3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ.παραλίας Χάρακα 6.000,00 0,00 

 21 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 75.630,06 0,00 

 22 4142.001 Κρατησεις από περικ.υπαλλήλων που  2.500,00 0,00 
 απεργουν 
 23 4142.004 Κρατήση υπαλλήλου εις χείρας τρίτων 6.500,00 0,00 

 24 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  462.054,49 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 25 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  102.381,57 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 26 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  661.641,81 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 
 27 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  15.250,00 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου 
 3.573.535,13 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 28 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις,  -3.700,00 0,00 
 παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9- 
 20/10/1958) 
 29 1214.010 Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική -48.845,58 0,00 
  και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών  
 ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας  
 και Λαυρεωτικής 
 30 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών  -10.000,00 0,00 
 (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 
 31 3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -32.980,10 0,00 
 32 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας -300,07 0,00 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 19 από 52 

 33 3217.001 Εισφορά λόγω ενταξης σχεδίου περιοχής  -2.938,13 0,00 
 Λεγραινών 
 34 3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης  -15.834,04 0,00 
 Κερατέας 
 35 3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Περιγιάλι -70,00 0,00 

 36 3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Αγ.Μαρίνα -420,00 0,00 

 37 3219.003 Λοιπά εσοδα -7.162,55 0,00 

 38 3219.005 Εσοδα από καταλογισμοί -6.004,65 0,00 

 39 3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής  -5.339,98 0,00 
 Θάλασσας 
 -133.595,10 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 40 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 

 41 0,00 00-6117.007 Αμοιβή εκκαθαριστή ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ 15.000,00 

 42 0,00 00-6117.008 Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή  του Ν.4152/2013  για εκτίμηση του  8.000,00 
 ακινήτου στη θέση μεγάλη καπνοδόχος της  ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ ν. 
 43 0,00 00-6154.001 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 38560/2013 ΔΕΥΑΤΗΛ-ΕΥΔΑΠ 138.438,96 

 44 0,00 00-6154.002 Παρακράτηση ποσούΚΥΑ 38560/2013 ΔΗΜΟΣ-ΕΥΔΑΠ 56.600,40 

 45 0,00 00-6224.002 Εξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας Δήμου 2.500,00 

 46 0,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.500,00 

 47 0,00 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 20.000,00 

 48 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 4.300,00 

 49 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 4.000,00 

 50 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 4.000,00 

 51 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.110,00 

 52 0,00 00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ 4.000,00 
 53 0,00 00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΕΝΕ.Λ 2.000,00 

 54 0,00 00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 2.500,00 

 55 0,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2.000,00 
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 56 0,00 10-6162.001 Εξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 500,00 

 57 0,00 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 1.598,50 

 58 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 

 59 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 1.000,00 
  εκτυπώσεων 
 60 0,00 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.000,00 

 61 0,00 15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 500,00 

 62 0,00 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού 1.350,00 

 63 0,00 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση -γάλα κ.λ.π. 1.824,60 

 64 0,00 15-6232.004 Μισθώματα σχολικών κτηρίων Ειιδικό σχολείο Λαυρίου - 34.000,00 
 Νηπιαγωγείο Κερατέας 
 65 0,00 15-6232.005 Μίσθωμα κτηριόυ για στέγαση ΚΕΠ 11.600,00 

 66 0,00 15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 

 67 0,00 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 8.241,00 

 68 0,00 15-6474.002 Εξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 13.347,87 

 69 0,00 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 396.139,06 

 70 0,00 15-6693.001 Προγραμμα αντιμετωπισης αδέσποτων  ζωων 7.000,00 

 71 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 25.740,00 

 72 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 2.200,00 

 73 0,00 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση -γάλα κ.λ.π. 12.550,26 

 74 0,00 20-6142.001 Αμοιβές Ν.Π.Δ.Ι για παροχή προσωπικού 355.000,00 

 75 0,00 20-6244.001 Leasing μεταφ.μέσων- προμ 4 απορριματοφόρων 60.000,00 

 76 0,00 20-6244.004 Leasing 1 καδοθώρου 19.680,00 
 77 0,00 20-6244.005 Leasing 1 ΒΑΝ και 1 αγροτικού αυτοκινήτου 6.765,00 

 78 0,00 20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,  4.000,00 
 λιπαντικά, διόδια κλπ) 
 79 0,00 20-6414. Μεταφορές εν γένει 6.200,00 

 80 0,00 25-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. 2.432,88 
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 81 0,00 25-6277.003 Φόρτωση συλλογή μεταφορά αφυδατωμένης ιλυος με ΚΑ ΕΚΑ  24.600,00 
 190805 του βιολογικού Κερατέας προς τελική διάθεση σε νόμιμη 
  μονάδα επεξεργασίας 
 82 0,00 25-6662.003 Συντήρηση-επισκευή Δ.Υ.Πόλης 5.000,00 

 83 0,00 30-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. 405,48 

 84 0,00 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας 1.000,00 

 85 0,00 30-6243.002 Leasing μηχανημάτων 3 JCB 25.830,00 

 86 0,00 30-6244.001 Leasing προμήθεια 1 αγροτικού αυτοκινήτου 3.075,00 

 87 0,00 30-6264.002 Επισκευή συντήρηση ηλεκρτονικής πινακίδας 2.000,00 

 88 0,00 30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.500,00 

 89 0,00 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 10.000,00 

 90 0,00 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 10.000,00 

 91 0,00 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 12.000,00 

 92 0,00 35-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. 1.216,44 

 93 0,00 35-6244.001 Leasing προμήθεια  1 BAN 3.690,00 

 94 0,00 35-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 

 95 0,00 45-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. 405,48 

 96 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 

 97 0,00 10-7331.002 Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 12.500,00 

 98 0,00 10-7331.003 Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 12.500,00 

 99 0,00 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 5.000,00 
 100 0,00 15-7331.002 Συντήρηση κέντρου περιβαντολογικής εκπαίδευσης 12.500,00 

 101 0,00 15-7331.004 Επισκευή παλαιού Βρεθ.Σταθμού Λαυρίου 12.500,00 

 102 0,00 15-7331.005 Συντήρηση-ελαιοχρωματισμοί  Μηχανουργείου 7.500,00 

 103 0,00 15-7413.007 Μελ.διαμ.χώρων και εγκ.βελτίωσης Κατασκήνωσης 20.000,00 

 104 0,00 20-7131.009 Προμήθια ηλεκτρολογικού υλικού 71.050,00 

 105 0,00 20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 
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 106 0,00 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 20.000,00 

 107 0,00 20-7332.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου 5.000,00 

 108 0,00 20-7332.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 20.000,00 

 109 0,00 20-7425.009 Παρ.υπηρ. τεχν.σύμβ.  Εξοικονμηση ενέργειας 24.600,00 

 110 0,00 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών 15.000,00 

 111 0,00 25-7135.005 Προμήθεια ελαστικών 1.200,00 

 112 0,00 25-7312.002 Εργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγ.Κων/νου 211.368,45 

 113 0,00 25-7312.024 Επέκταση δικτύου ΄ύδρευσης για σύνδεση της  27.330,60 
 Περιφερειακης.Οδού ΝΑΤΟ Περιοχή  .Προφήτης Ηλίας 
 114 0,00 25-7312.026 Διευθ.ομβρίων υδάτων στην οδλο Κυπρίων Αγωνιστών 7.500,00 

 115 0,00 25-7336.002 Συντήρηση και εργασίες .τοποθ. νέων παροχών υδρευσης 10.000,00 

 116 0,00 25-7341.001 Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση  39.316,09 
 αμιαντοσωλήνων στη Κερατέα ΕΣΠΑ 
 117 0,00 25-7425.003 Πιλοτικές εφαρμογές για την  παραγωγή εδοφοβελτιωτικών με  7.500,00 
 πρώτες ύλες φυτικά υπολείματα και  .στερεά υπόλοιπα 
 118 0,00 30-7111.001 Χρημ.κοινόχρηστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο 64.200,00 

 119 0,00 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-πινακίδες σήμανσης κ.λ.π 12.000,00 

 120 0,00 30-7311.018 Κατασκευή βρεθονηπιακού σταθμού στο ΟΤ.123 Κερατέας 84.400,87 

 121 0,00 30-7321.008 Διαμόρ. υπόγειου χώρου κλ.Γυμν.2ου Δημ.Σχ.Λαυρίου 12.500,00 

 122 0,00 30-7321.009 Συντήρηση αυλείων χώρων Γυμνασίου Λυκείου Κερατέας 7.500,00 

 123 0,00 30-7322.003 Διαμόρφωση περιβ.χώρου Παιδικής χαράς Ερμού 7.200,00 
 124 0,00 30-7323.014 Κατ.τοιχείου αντιστήριξης οδού στη θέση Περιγιάλι Προφήτη Ηλία 12.500,00 

 125 0,00 30-7331.004 Επιδιόρθωση υγρομόνωση 3ου Δημ.Σχολ. Λαυρίου 12.500,00 

 126 0,00 30-7331.005 Επιδιόρθωση και μετατ γραφείων 3ου Δημ.σχ.Κερατέας 12.500,00 

 127 0,00 30-7331.006 Αντικατ. πολυκαρμπονικών οροφής ΕΠΑΛ και συντήρηση 12.500,00 

 128 0,00 30-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών ενότητας Λαυρίου 14.600,00 

 129 0,00 30-7332.007 Συντήρηση παιδικών χαρών ενότητας Κερατέας 24.600,00 

 130 0,00 30-7332.008 Εργασίες ανάπλασης πλατεία Γιασεμή 12.500,00 
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 131 0,00 30-7333.006 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Αγ.Κων/νου 25.000,00 

 132 0,00 30-7333.007 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου 25.000,00 

 133 0,00 30-7333.008 Συντήρηση επισκευή  οδικού δικτύου Κερατέας 25.000,00 

 134 0,00 30-7334.001 Συντήρ- επισκ.πεζοδρομίων ενότητας Λαυρίου 12.500,00 

 135 0,00 30-7334.002 Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων ενότητας Κερατέας 12.500,00 

 136 0,00 30-7334.003 Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίου Αγ.Κων/νου 12.500,00 

 137 0,00 30-7336.009 Συντήρηση και επισκευή αθλη.χώρων ενότητας Λαυρίου 5.000,00 

 138 0,00 30-7336.014 Συντήρηση και επισκ. αθλητ.χώρων ενότητας Κερατέας 25.000,00 

 139 0,00 30-7341.004 Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας πρόγ.ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 474.927,00 

 140 0,00 30-7341.005 Ενεργειακή .Αναβάθμιση  Δημαρχείου  Λαυρίου .ΜΙΣ 425456  382.992,00 
 από επιχειρ.Πρόγ.Αειοφ.Ανάπτ. 
 141 0,00 30-7341.006 Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής υποστήριξης ΕΣΠΑ 11.378,00 

 142 0,00 30-7411.027 Μελ. ανέγρ.12θέσιου γυμνασίου πολ.χρήσεων Κερατέας 8.000,00 

 143 0,00 30-7411.028 Μελ.ανέγ.1ου 12θέσιου Δημ.Σχ.Κερατέας 8.000,00 

 144 0,00 30-7411.029 Μελ.ανέγερ.3ου ΝΓ Διιφέσιου.και ολοήμερο Κερατέας 3.000,00 

 145 0,00 30-7411.030 Μελ.προσθ.8 αιθ.στο 2ο Δημ.Σχολ.Κερατέας 4.000,00 

 146 0,00 30-7411.040 Μελ.αποκ.παλαιών σφαγ.Κερατέας 5.000,00 

 147 0,00 30-7411.041 Μελ.ανάδειξης παλαιού σιδηροδρομ.Σταθμού Κερατέας 5.000,00 
 148 0,00 30-7411.042 Μελ.αποκ.σταθμ.τρένου ΦΟΡΟΣ-Θορικός 5.000,00 

 149 0,00 30-7413.021 Μελέτη  πράξης εφαρμογής.Κερατέας 20.000,00 

 150 0,00 30-7413.057 Μελ.για την αποκ.ανάδ.αξιοπ.σιδ.σήραγγας Καμάριζας 5.000,00 

 151 0,00 30-7425.018 Σύντ. φακ.-προτ.για ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Πρωτοβ.Δευτεροβάθμ. 24.600,00 

 152 0,00 30-7425.020 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για την βιώσιμη  24.600,00 
 κινητικότητα Δήμου Λαυρεωτικής 
 153 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 

 154 0,00 35-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 1.000,00 

 155 0,00 45-7331.002 Επισκευή Δημ.νεκροταφείων Λαυρίου -Λεγραινών 12.500,00 
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 156 0,00 45-7331.003 Επισκευή Δημ.νεκροταφ.Κερατέας -Πλάκας 12.500,00 

 157 0,00 45-7331.004 Επισκευή Δημ.νεκροταφείου Αγ.Κων/νου 12.500,00 

 158 0,00 70-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 

 159 0,00 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 5.000,00 

 160 0,00 70-7326.007 Διά/ξη αγροτικών οδών για πρόσβαση αντιπ/κων ζωνών 5.414,81 

 161 0,00 70-7326.008 Δαπάνες πυροπροστασίας 5.000,00 

 162 0,00 70-7333.002 Καθαρισμός πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής 5.000,00 

 163 0,00 70-7425.003 Καθρισμός αντιπυρικών ζωνών 5.334,10 

 164 0,00 80-8115.002 Εξοδα κατασκήνωσης 11.817,27 

 165 0,00 80-8121.002 Αγορά κτηρίου Ευτέρπης 195.775,63 

 166 0,00 80-8122.021 Πληρωμές έργων ΠΟΕ 265.679,55 

 167 0,00 80-8131. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 13.380,00 

 168 0,00 80-8242.009 Κατάσχεση υπαλλήλου εις χείρας τρίτων 6.500,00 

 169 0,00 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων 2.000,00 

 170 0,00 80-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 878.056,26 

 4.781.661,56 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 171 0,00 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία -2.000,00 

 172 0,00 00-6737.003 Διάφ.έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ αμοιβή εκκαθ.κλπ -8.000,00 

 173 0,00 00-6737.004 Εξοδα εκκαθάρισης  για λύση ΕΝΕ.Λ-αποπληρωμή υποχρεώσεων -10.000,00 

 174 0,00 15-6261.003 Συντήρηση ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας -2.500,00 

 175 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  -490.000,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 176 0,00 20-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών -1.500,00 

 177 0,00 20-6264.001 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων -15.000,00 

 178 0,00 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων -3.000,00 
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 179 0,00 20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  -20.000,00 
 μέσων 
 180 0,00 20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων -15.000,00 

 181 0,00 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας -53.563,48 

 182 0,00 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -5.000,00 

 183 0,00 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων -επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού -21.580,64 

 184 0,00 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατείων πάρκων κλπ -10.000,00 

 185 0,00 20-7333.003 Εργ. Καθ.οδικού δικτύου ενότητας Κερατέας -10.000,00 

 186 0,00 20-7333.004 Εργασ. καθαρισμού οδικού δικτύου ενότητας Λαυρίου -10.000,00 

 187 0,00 20-7413.003 Μελέτη για εξοικ.ενέργ.με αλλαγή τύπου λαμπτήρων -20.000,00 

 188 0,00 25-7312.023 Κατασ.ιδιωτικού δικτύου αποχέτευσης οικ.Αγ.Κων/νου -70.000,00 

 189 0,00 25-7413.004 Υδραυλική μελέτη αγωγού  μεταφοράς καθαρισμένων λυμάτων  -12.000,00 
 από εγκαταστάσεις Κερατέας σε εγκαταστάσεις Λαυρίου 
 190 0,00 30-7411.035 Σύντ.οριστ.αρχ.στατ.ηλεκτρομ.μελ.για Ευτέρπη -9.000,00 

 191 0,00 30-7411.036 Σύν.οριστ.σταστ.ηλεκτρομμελ.αποθ.Γαλ.Εταιρείας -20.000,00 

 192 0,00 30-7411.037 Σύν.ορ.αρχιτ.στατ.ηλεκτρ.μελ.Ορυκτολ.Μουσείου στην ΑΚΕΛ  -20.000,00 
 δίπλα στο κτηριο Βαλσαμάκη 
 193 0,00 30-7411.038 Σύντ.ορ.μελ.αρχιτ.στατ.ηλεκτρ.κτιρ.Θυρ.Γαλ.ΠΑΡΟΝ στον  -10.000,00 
 Αγ.Κων/νο 
 194 0,00 30-7413.035 Προκατακτική μελέτη για ενταξη σχεδίου περιοχής Πουνταζέζα- -4.214,00 
 λιμάνι Πασσά 
 195 0,00 30-7413.053 Μελ.αποκατάστασης σταθ.τρένου ΦΟΡΟΣ-Θορικός -5.000,00 

 196 0,00 30-7413.055 Αναθεώρ. ρυμοτ.σχεδ.Λαυρίου -διευθ.πολεοδ. Ασυμφ. -20.000,00 

 197 0,00 30-7413.056 Μελ.κυκλ.στην πόλη της Κερατέας -10.000,00 

 198 0,00 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης Κερατέας -90.000,00 

 199 0,00 30-7425.017 Σιδηροδρομική σήραγγα Καμάριζας -10.000,00 

 200 0,00 45-7112.001 Αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείου Κερατέας -30.000,00 

 201 0,00 45-7411.002 Μελ. επισ. Παλ. οστ/κείου παλ. διατ. τάφων Λαυρίου -5.000,00 

 202 0,00 80-8115.001 Διάφορα έξοδα -49.545,44 

 -1.061.903,56 
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 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 203 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -279.817,97 

 -279.817,97 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 3.439.940,03 3.439.940,03 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 265.182,03 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  545.000,00 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 3.573.535,13 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -133.595,10 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 4.781.661,56 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -1.061.903,56 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -279.817,97 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 265.182,03 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 165.182,03 ευρώ. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 28001/30.12.2014 πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων» και κατακύρωση αναδόχου 
Αρ. Απόφ.: 11/2015 

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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 

28001/30.12.2014 πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του 

έργου: ‘’βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων’’ και κατακύρωση 

αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9425/386/27-4-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ έγινε η ένταξη της πράξης 
«Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας»  στο Ε.Π. Αττική. 
Με την υπ’ αρ. 1466/17-11-14 απόφαση του  ΕΔΦ ΚΑΠΕ  εγκρίθηκαν τα τεύχη με υποδείξεις για τη 
διόρθωση τους και διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη   για τη δημοπράτηση του υποέργου (2) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» στα πλαίσια της πράξης 
«Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας»   
Με την υπ’ αρ. 337/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης. 
Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού (30/12/2014) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
10/12/2014 και ενημερώθηκε το ΚΑΠΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα, όπως όφειλε ο Δήμος να κάνει. 
Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε κατά τα νόμιμα στο Τεύχος Δημοσίων 
Συμβάσεων του Ε.Τ καθώς και στις εφημερίδες: Ακρόπολις, Δημοπρασιακή, Επίκαιρα και Εβδόμη.  
Ο Διαγωνισμός διεξήχθη στις 30/12/2014 και συντάχθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 28001/31-12-2014 πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ 
με ποσοστό έκπτωσης 48,50 τοις εκατό επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το αριθμ. πρωτ: 238/09.01.2015 έγγραφό της διαβίβασε στην Οικονομική 
Επιτροπή το ανωτέρω πρακτικό, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, προκειμένου να 
γίνει η κατακύρωση του αναδόχου του έργου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το αριθμ. πρωτ:  28001/31-12-2014 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, όλο το φάκελο του έργου και κάθε νόμιμη διαδικασία που 
προηγήθηκε του διαγωνισμού 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του ανοικτού διαγωνισμού, που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής στις 30 Δεκεμβρίου του έτους 2014 και αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων», την εταιρεία ΧΙΛΩΝ 
ΑΤΕ, με έδρα στο Νέο Ψυχικό, οδός Αγγ. Σικελιανού 22, με ΑΦΜ 998806772, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η 
οποία στο διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από την κα Βράκα Βασιλική, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 
(Εμ) 48,50% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 
Β.. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να κοινοποιήσει το σχετικό πρακτικό της στην προσωρινά μειοδότρια 
εταιρεία προκειμένου να προσκομίσει εκ νέου επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.1473/2014 απόφασης 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.: 12/2015 

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

αριθμ.1473/2014 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής το με ημερομηνία 07.01.2015 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Στις 02.01.2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπ’ αριθμ.1473/2014 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ. πρωτ: 31/02.01.2015), με την οποία έχει γίνει δεκτή εν μέρει 

αγωγή των Μιράντας – Χριστίνας χήρας Σόλωνος Πετούση, κλπ κατά του Δήμου Λαυρεωτικής και κατά 

πενήντα τεσσάρων (54) άλλων εναγόμενων μεταξύ των οποίων και η εταιρεία «ΤΡΙΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 

– ΠΑΝΟΡΜΟΣ». 

Με την ανωτέρω απόφαση αναγνωρίσθηκαν οι ενάγοντες συγκύριοι κατά τα ποσοστά τους, του 

επίδικου ακινήτου στη θέση «ΠΑΣΣΑ Σουνίου ή ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑ», ήτοι εδαφικού τμήματος δρόμου, 

εμβαδού 225,25m2, ως μέρος κληροτεμαχίου ιδιοκτησίας τους. 

Επίσης, με την ίδια απόφαση, μεταξύ άλλων, η ανωτέρω εταιρεία υποχρεώνεται να επαναφέρει 

με δικές της δαπάνες την επίδικη εδαφική έκταση στην προτέρα κατάστασή της (προ της 

ασφαλτοστρώσεως) και όλοι οι εναγόμενοι υποχρεούνται εις ολόκληρον έκαστος να καταβάλουν το ποσό 

των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ σε κάθε ενάγοντα νομιμοτόκως. 

Ο Δήμος παρέστη στην ανωτέρω υπόθεση μετά την υπ’ αριθμ. 72/2009 απόφαση της 

Δημαρχιακής Επιτροπής και σύμφωνα με την απόφαση αυτή, απέκρουσε την αγωγή προβάλλοντας τον 

ισχυρισμό ότι τι διεκδικούμενο εδαφικό τμήμα αποτελεί τμήμα κοινόχρηστου δημοτικού δρόμου που 

ανήκει στο Δήμο». 

Επειδή έφεση κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ.1473/2014 απόφασης θα ασκήσουν και οι λοιποί 
συνεναγώμενοι, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ασκηθεί έφεση και από το Δήμο, με σκοπό να 
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προστατευθούν τα συμφέροντά του, ώστε να διατηρηθεί ο μοναδικός υπάρχων δρόμος που εξυπηρετεί 
τους περίοικους της περιοχής. 

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 τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, την υπ’ αριθμ.1473/2014 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 
07.01.2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου και έπειτα από διαλογική συζήτηση του διαγωνισμού 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την άσκηση έφεσης κατά της υπ. αρ. 1473/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για 
τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 13/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

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

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι 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. 
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Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/15.01.2015 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/15.01.2015 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, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 00-6111 Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων 20.000,00 € 20.000,00 € Α-163 

2 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 7.000,00 € 7.000,00 € Α-164 

3 00-6494 
Αμοιβές συμβολαιογράφων & 
δικαστικών επιμελητών 2.000,00 € 71,70 € Α-168 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 580,56 
ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού» 
Αρ. Απόφ.: 14/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 580,56 ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: 

«φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 
πρωτ: 613/15.01.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα:  

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αριθμ. πρωτ: 51613/04.09.2014 και 52112/25.11.2014 

έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων 

(α) στην περιοχή Ντάρδεζα Κερατέας και (β) στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 1 στο Λαύριο.  

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 

580,56 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής τους. 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 580,56 

ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 με τίτλο: 

«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού», καθώς και για τον ορισμό υπολόγου του 

ως άνω χρηματικού εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του χρηματικού 

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

απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη ΔΕΔΔΗΕ». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− την αρ. πρωτ: 613/15.01.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− τα αριθμ. πρωτ: 51613/04.09.2014 και 52112/25.11.2014 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 580,56 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: «φωταγώγηση 
κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 
Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο 
διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων (α) στην περιοχή Ντάρδεζα Κερατέας και (β) στη διεύθυνση 
Ελ. Βενιζέλου 1 στο Λαύριο.  
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Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
16.04.2015. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την 
πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.: 15/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 
πρωτ: 608/15.01.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα:  

«Σας αποστέλλουμε συνημμένα το αρ. πρωτ: 473/14.01.2015 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης 

του Δήμου και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

 (α) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 12.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 750,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 

 για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα οχήματα του Δήμου με αριθμούς 

κυκλοφορίας ΚΗΗ 2221, ΚΗΗ 5520, ΚΗΙ 3020, ΚΗΙ 3092, ΚΗΗ 5536 

(γ) την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 
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Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο να ορισθεί τρίμηνη από την 

ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− την αρ. πρωτ: 608/15.01.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− το αριθμ. πρωτ: 473/14.01.2015 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 και ποσού 750,00 
σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 
και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου 
του Δήμου, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’, για την κάλυψη 
δαπανών διέλευσης των διοδίων της Αττικής Οδού, για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου 
Λαυρεωτικής με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΗ 2221, ΚΗΗ 5520, ΚΗΙ 3020, ΚΗΙ 3092, ΚΗΗ 5536. 
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
16.04.2015. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε ημερίδα με θέμα: 
«κατάρτιση και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού στα πλαίσια της ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 16/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλων σε ημερίδα με θέμα: κατάρτιση και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού 

στα πλαίσια της ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, λαμβανομένου υπόψη του συντόμου χρονικού διαστήματος 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. 

 Η εταιρεία international FORUM training & consulting ltd διοργανώνει στις 28 Ιανουαρίου 2015 
στο FORUM TRAINING,  Αθήνα, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, επίκαιρη ημερίδα με θέμα: «κατάρτιση 
και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού στα πλαίσια της ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ». 

Σκοπός της ημερίδας είναι η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας για τη δημιουργία – 
σύνταξη και ανάρτηση της διακήρυξης διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ έως και την κατακύρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔΔ), υπεύθυνους 
διακηρύξεων, διαγωνισμών και συμβάσεων δημοσίου, στελέχη τμήματος προμηθειών και οικονομικών 
υπηρεσιών, κλπ. 

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 245,00 ευρώ, ανά άτομο, ενώ η Τρίτη 
συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη συμμετοχή των 
υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Γ. Μαργαρίτη και Κ. 
Βερβέρη στην ανωτέρω ημερίδα. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή τους, ποσού 490,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία της ημερίδας  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Γαϊτανιώς Μαργαρίτη, ΠΕ Γεωλόγων, με βαθμό Ε’ και Καλλιόπης Βερβέρη, ΔΕ Διοικητικού, 
με βαθμό Δ’, σε ημερίδα με θέμα: «κατάρτιση και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού στα πλαίσια της 
ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ», η οποία διοργανώνεται από την εταιρεία FORUM TRAINING & 
CONSUALTING,  στην Αθήνα, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, στις 28 Ιανουαρίου 2015. 
 
 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 35 από 52 

Β. Η δαπάνη ποσού 490,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 (Π.Α.Υ. 170/2015). 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά «προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των 
παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 17/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά «προμήθεια 

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, δεδομένου ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

− Την υπ’ αριθμ. 59/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών 
των Παιδικών Σταθμών Λαυρεωτικής και Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ.2/2015 μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου με θέμα: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ 
ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 67.630,79  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ). 

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

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α). 
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− Την υπ’ αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

− Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 και την 
εγκύκλιο 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

− 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 η ανάθεση της 
προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, του 
ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/1995. 
Συγκεκριμένα: 
Για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου: το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής,  
Για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικά, φρέσκο γάλα): το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα 
προσφερόμενα τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6481.002 και 15-6481.003 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2015 και μέχρι τη διεξαγωγή του επόμενου μειοδοτικού 
διαγωνισμού. 

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

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

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

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

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

− Την Π1/3306/03.11.2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας. & Ναυτιλίας 
«εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο ΕΠΠ» (ΦΕΚ1780/Β/12.11.2010) 
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− Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 και την 
εγκύκλιο 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών 

− Την υπ΄ αριθμ. 59/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών 
των Παιδικών Σταθμών Λαυρεωτικής και Κερατέας 

− Την υπ’ αριθμ.2/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και το συνημμένο σε αυτή 
σχέδιο διακήρυξης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.2/2015 μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου με θέμα: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ 
ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 67.630,79  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ). 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης: 

(α) Για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου: το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής,  
(β) Για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικά και φρέσκο γάλα): το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα 
προσφερόμενα τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1, Λαύριο 

Αττικής) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμ……/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στις …/2015, ημέρα …… και ώρα ….. π.μ., κατά 

την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

ΑΡΘΡΟ 2 - Πληροφορίες 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, στα τηλέφωνα 2292 3 20 145 & 20 147. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την 

προμήθεια, αυτές παρέχονται μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για 

την υποβολή των προσφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 3 - Δεκτοί στον Διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

γ. Συνεταιρισμοί 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

ΑΡΘΡΟ 4 - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 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. Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να 

λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:   

Α - ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε δύο τοις εκατό (2%) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας. Γενικά 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Επειδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν 

προσφορά για όλες τις ομάδες ή για οποιεσδήποτε από αυτές το ποσό της εγγυητικής επιστολής 

διαμορφώνεται αναλόγως. 
 Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: Δεν 

τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση.  Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή του σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά του και θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από 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 Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας).  Το 

πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές για όλους τους απασχολούμενους 

µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο 

τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός 

κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
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συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε.  και Α.Ε.  θα 

προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση.  Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του 

υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να 

δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 

επιχείρηση. 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην περίπτωση Α. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι: Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ισχύει ότι και στην περ. Α – 

Έλληνες Πολίτες) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.  

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων. 

Δ.  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.  

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:  

 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση.   

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.   

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
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Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους 

οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των 

παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο 

από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει 

ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που 

κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όλοι οι συμμετέχοντες, οφείλουν να 

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των Τεχνικών προδιαγραφών 

και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από 

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

 Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι 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 εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς 

δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Ν.Π.Δ.Δ.. 

 Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και 

ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον Παιδικό 

Σταθμό, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης ποιότητας  

 Υπεύθυνη δήλωση για τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και 

δεν θα αξιολογηθεί. 

 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Οι 

Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες 

Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση 

προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, 

εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
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προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα 

συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, 

υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή 

και με άλλο τρόπο αμοιβής. 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, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος.   

ΑΡΘΡΟ 5 - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών  
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις ….2015 και από 

ώρα… έως ώρα…... Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.  

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

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της 

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

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν 

γίνονται δεκτές.  

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της ομάδας που 

συμμετέχουν. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των 

προμηθευόμενων ειδών της ομάδας.  

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα 

είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του 

προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα 

επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.     

ΑΡΘΡΟ 6 - Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών  
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:  

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια. 

β) την τιμή του προσφερόμενου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α., για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων.  

γ) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.  
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2. Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, σύμφωνα με τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη.  

3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για 

ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση 

του Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, πλην των 

οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών, η τιμή των οποίων προσδιορίζεται με βάση το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. 

 6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν 

από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας του τροφίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 

επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς.   

7. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών 

είτε ανά ομάδα. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για 

συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλα τα είδη που αναγράφεται σε 

αυτήν. Προσφορά που θα αφορά μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της 

κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

ΑΡΘΡΟ 7 - Ισχύς Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή 

της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από 

την ημέρα του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη 

της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για 

αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του 

διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.   

ΑΡΘΡΟ 8 - Φάκελος προσφοράς  
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε 

δύο (2) αντίγραφα. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει 

ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή 
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Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 

ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.  

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.  

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

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

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

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

σφραγισμένος και έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα 

προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε προϊόν σε ευρώ. Στις 

τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του 

προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, με το Φ.Π.Α. 

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

ως απαράδεκτη. 

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

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

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

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

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

Επιτροπής. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν 

ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. 

Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

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

Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε προϊόντος. 

ΑΡΘΡΟ 9 - Αξιολόγηση προσφορών 
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Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του 

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

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

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

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

και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 

Η κατακύρωση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου και οπωροκηπευτικών, θα γίνει σε 

προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

Για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικά και φρέσκο γάλα) η κατακύρωση θα 

γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 

στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 10 - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού – Συνέχιση διαγωνισμού 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου έπειτα από εισήγηση – γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

Για το ίδιο είδος τροφίμου δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε διαφορετικούς 

προμηθευτές. 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός 

διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. 

ΑΡΘΡΟ 11 - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 

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

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

Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος της 

σύμβασης μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, να ανανεωθεί για επιπλέον τρεις (3) 

μήνες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Παιδικών Σταθμών μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες 

διαγωνισμών. 
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Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 12 - Σύμβαση 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 

 Την τιμή για τα τρόφιμα που έχει προσφερθεί τιμή. 

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

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

 Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή. 

 Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

 Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία 

συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση υπογράφεται από την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. 

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

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

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

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

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

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

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

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 13 - Παραλαβή των τροφίμων & χρόνος παράδοσης 
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Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και άμεσα, 

να εφοδιάσει τους Παιδικούς Σταθμούς με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

ανάλογα με τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών.  

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά όρια 

και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την 

προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα Θα πρέπει να μη έχουν ξένες ύλες και 

προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση 

πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις 

που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 

Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας 

περί συσκευασίας των τροφίμων. 

Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 

μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. Τα τρόφιμα θα 

παραδίδονται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τους αρμόδιους υπαλλήλους των Παιδικών Σταθμών, για την 

ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα 

νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Προέδρου να μετατίθεται, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

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. 

ΑΡΘΡΟ 14  - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
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Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση που χορηγήθηκε, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, 

κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

 Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου 

προβλεπόμενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5 % επί 

της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά 

τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

 Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το ΦΠΑ. 

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να 

παραδώσει τα τρόφιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις 

βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της 

συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρερχόμενο χρονικό 

διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο 

έκπτωτος παραδώσει τα τρόφιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση 

Δημάρχου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 15 - Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των τροφίμων, με 

απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός 

χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά 

τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των τροφίμων που 

απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου 

του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή 

των απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει 

μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της 
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αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιμα δεν 

επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των τροφίμων και των 

υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίμων για 

τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την 

παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την 

παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα 

τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η επιστροφή των τροφίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί 

απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση Δημάρχου, με την οποία 

και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 

Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν 

παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας 

αυτής. 

Με απόφαση Δημάρχου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των τροφίμων που απορρίφθηκαν πριν 

από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, 

που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 16 - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, 

εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των τροφίμων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα παραπάνω 

άρθρα της παρούσας. 

 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν 

οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ΑΡΘΡΟ 17 - Εγγυήσεις ποιότητας 
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Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα  είναι αρίστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων Κρατικών φορέων 

τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για  

κατανάλωση. 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, 

ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου  που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες 

(2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της 

αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και 

αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων 

τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 

που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα 

δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση της Προέδρου μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση της Προέδρου μπορεί να του επιβληθεί 

πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που 

προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες 

συνέπειες. 

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 - Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας του κάθε είδους τροφίμου θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού αμέσως μετά 

την προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται 

από την αρμόδια υπηρεσία του Νομικού Προσώπου. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Υπηρεσία εξήντα (60) ημέρες μετά 

την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νομικό Πρόσωπο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον  συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν 

μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι εξής κρατήσεις:  

- 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ). - φόρος εισοδήματος 4% 

στο καθαρό ποσό της αξίας.  
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- οποιαδήποτε άλλη κράτηση ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού    
ΑΡΘΡΟ 19 - Επίλυση Διαφορών  
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του δήμου ή της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας και 

του αναδόχου της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 40 της αριθμ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.   

ΑΡΘΡΟ 20 - Άλλα στοιχεία 
Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσης 

ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 

των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Υπηρεσίας. 

Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, θα 

απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

ΑΡΘΡΟ 21 - Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες κατά τα νόμιμα καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα 

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και του Νομικού Προσώπου. 

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

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. Σε περίπτωση 

άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση 

συμμετοχής. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί προσεπίκλησης του ελληνικού 
δημοσίου για παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου για παρέμβαση σε δίκη που αφορούν το Δήμο 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 18/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«προσεπίκλησης του ελληνικού δημοσίου για παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου για παρέμβαση σε 

δίκη που αφορούν το Δήμο Λαυρεωτικής». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 
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το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, λαμβανομένου υπόψη του συντόμου χρονικού διαστήματος 
μέχρι την ημερομηνία συζήτησης του θέματος. 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
Ο Γεώργιος Γκίνης Ελευθερίου με την από 12.12.2011 διεκδικητική αγωγή του στο Πολυμελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών σε βάρος του Δήμου Λαυρεωτικής (ΓΑΚ 224655/2011)  ζήτησε να αναγνωρισθεί 
ιδιοκτήτης κύριος μια εκτάσεως εμβαδού 1.614,05 τ.μ., η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού 
Κακή Θάλασσα Κερατέας και ο Δήμος έχει διαμορφώσει σε κοινόχρηστο χώρο. 

Επίσης, οι κ.κ. Ανδρέας Αγγελής, Βασιλεία χήρα Σταματίου Αγγελή, Γεώργιος Αγγελής, Ιωάννης 
Αγγελής με την από 13.02.2012 ίδια αγωγή τους στο αυτό δικαστήριο κατά του Δήμου Λαυρεωτικής (ΓΑΚ 
33279/2012) ζήτησαν να αναγνωρισθούν κύριοι ιδιοκτήτες μίας εκτάσεως, επίσης στην Κακή Θάλασσα 
Κερατέας, εμβαδού 1.620 τ.μ. 

Η συζήτηση των αγωγών αυτών αρχικώς ματαιώθηκε και ακολούθως, μετά από κλήση, 
αναβλήθηκαν για να συζητηθούν στις 12.05.2015. 

Επειδή τα ανωτέρω επίδικα κτήματα με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 4167/1015/18.06.2013 έγγραφό της, 
η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής (Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων) τα εντοπίζει ότι βρίσκονται μέσα 
στο υπ’ αριθμ. ΑΒΚ 355 δημόσιο κτήμα προτείνει να προσεπικαλέσουμε το ελληνικό δημόσιο στην 
παραπάνω δίκη προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, να υπερασπίσει τα τυχόν συμφέροντα του και 
να συνδράμει το Δήμο στην απόκρουση των δύο (2) αυτών αγωγών. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
την από 12.12.2011 διεκδικητική αγωγή του Γεωργίου Γκίνη Ελευθερίου 
την από 13.02.2012 διεκδικητική αγωγή των κ.κ. Ανδρέα Αγγελή, Βασιλείας χήρα Σταματίου Αγγελή, 
Γεωργίου Αγγελή, Ιωάννη Αγγελή 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση προς το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα: 
(α) στη δίκη με την από 12.12.2011 διεκδικητική αγωγή του Γεωργίου Γκίνη Ελευθερίου ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 224655/2011. 
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(β) στη δίκη με την από 13.02.2012 διεκδικητική αγωγή των κ.κ. Ανδρέα Αγγελή, Βασιλείας χήρα 
Σταματίου Αγγελή, Γεωργίου Αγγελή, Ιωάννη Αγγελή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 33279/2012. 
 

 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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