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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  6 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 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 13 Φεβρουαρίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 06.02.2015 
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: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την 
πληρωμή δαπανών από την πάγια προκαταβολή 
Αρ. Απόφ.:25/2015   

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

προϋπολογισμού έτους 2015, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή δαπανών από την πάγια 

προκαταβολή» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 1707/04.02.2015 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Με την υπ’ αριθμ. 8/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύσταση πάγιας 

προκαταβολής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής Αικατερίνης Γουδέλη, ΤΕ 17 

Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Ε’. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκαν οι ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού 2015 τους οποίους 

δύναται να βαρύνει η πάγια προκαταβολή. 

 Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 

στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, όπως αναφέρονται 
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στο συνημμένο πίνακα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή δαπανών από την πάγια 

προκαταβολή». 

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

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

− την υπ’ αριθμ.8/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση 
πάγιας προκαταβολής,  

− το αριθμ. πρωτ:1707/04.02.2015 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 που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των δαπανών 
από την πάγια προκαταβολή, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α  Κ. Α.                          ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΟΣΟ ΑΑΥ 
1 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 700,00 € 221 

2 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 € 222 

3 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 € 223 

4 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 € 224 

5 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200,00 € 225 

6 10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 € 226 

7 20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 € 227 

9 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 200,00 € 228 

10 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 € 229 

11 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 € 230 

13 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων- φωτιστικών (λαμπτήρες) 300,00 € 231 

14 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 300,00 € 232 

15 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 700,00 € 233 

16 20-7135.002 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 700,00 € 234 

17 20-7321.001 
Φωταγώγηση κτιρίων- επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού 700,00 € 

235 

18 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών - πάρκων κλπ 700,00 € 236 

19 20-7332.007 
Καθαρισμός δημοτικών πάρκων-πλατειών-
κοινόχρηστων χώρων 700,00 € 

237 

20 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 700,00 € 238 

21 25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 700,00 € 239 

22 30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 € 240 
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23 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 € 241 

24 35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 242 

25 35-6264 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00 € 243 

26 35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500,00 € 244 

27 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 700,00 € 245 

 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015 για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 
εντός του έτους 2014 αλλά δεν πληρώθηκαν εντός αυτού (επαναψήφιση πιστώσεων) 
Αρ. Απόφ.:26/2015   

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

προϋπολογισμού έτους 2015 για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2014 αλλά δεν 

πληρώθηκαν εντός αυτού (επαναψήφιση πιστώσεων)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αρ. πρωτ:1566/03.02.2015 έγγραφό της εισηγείται 
τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου οικονομικού 
έτους 2014 και αφορούν: (α) δαπάνες επισκευής οχημάτων που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 
2014, καθώς και (β) προμήθειες και εργασίες για τις οποίες οι αποφάσεις ανάθεσης ελήφθησαν κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Για όλα τα ανωτέρω, οι σχετικές πιστώσεις δεσμεύθηκαν κατά το έτος 
2014 αλλά δεν αναλώθηκαν μέχρι τη λήξη του.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2362/95, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 21 του Ν 3871/2010 και την εγκύκλιο 30 (αρ. πρωτ:19664/20.04.2011) του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ οι 
«επαναψηφίσεις πιστώσεων» προηγούνται χρονικά όλων των άλλων δεσμεύσεων που μπορούν να 
αποφασιστούν για τον ίδιο κωδικό αριθμό κατά τη διάρκεια του έτους. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ, καθώς και το αρ. πρωτ:1566/03.02.2015 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την επαναψήφιση πιστώσεων, ύψους 44.945,24 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2015, όπως 
αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΑΑΥ/14 Ο.Ε. ΑΔΑ ΚΑ 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΑΥ 

Α-502 57 ΒΙΗ5ΩΛ1-Φ7Ο 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΙ 7345 110,70 173 
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Α-1242 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
KHI 7345 147,60 174 

Α-1244 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
KHH 5536 123,00 175 

Α-1246 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
KHI 7311 405,90 176 

Α-1248 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
KHI 3158 83,00 177 

Α-1253 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
KHI 3022 147,60 178 

Α-1255 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
KHI 3022 492,00 179 

Α-168 20 ΒΙΡΝΩΛ1-ΔΚΥ 15-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΙ 7311   184,50 180 

Α-170 20 ΒΙΡΝΩΛ1-ΔΚΥ 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΜΕ 123806  547,35 181 

Α-202 20 ΒΙΡΝΩΛ1-ΔΚΥ 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΙ 2221   123,00 182 

Α-555 57 ΒΙΗ5ΩΛ1-Φ7Ο 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΟ 6050 172,20 183 

Α-556 57 ΒΙΗ5ΩΛ1-Φ7Ο 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΟ 6032 233,70 184 

Α-557 57 ΒΙΗ5ΩΛ1-Φ7Ο 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΟ 6120 209,10 

185 

Α-558 57 ΒΙΗ5ΩΛ1-Φ7Ο 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΙ 3020 246,00 186 

Α-559 57 ΒΙΗ5ΩΛ1-Φ7Ο 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΜΕ 123806 209,10 

187 

Α-560 57 ΒΙΗ5ΩΛ1-Φ7Ο 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΙ 3195 221,40 188 

Α-1245 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
KHH 5536 281,00 

189 

Α-1251 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
KHO 6120 61,50 

190 

Α-1260 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
KHO 6120 135,00 191 

Α-1262 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ME 92120 1.906,70 

192 

Α-204 20 ΒΙΡΝΩΛ1-ΔΚΥ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 123806    498,15 
193 

Α-205 20 ΒΙΡΝΩΛ1-ΔΚΥ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 30416    2.091,00 
194 

Α-219 20 ΒΙΡΝΩΛ1-ΔΚΥ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  276,00 195 

Α-238 20 ΒΙΡΝΩΛ1-ΔΚΥ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 3020   2.600,00 196 
Α-1250 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων KHO 6120 61,50 197 
Α-1252 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων KHO 6120 418,40 198 
Α-1257 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων KHO 6050 420,00 199 
Α-1259 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων KHI 3195 369,00 200 
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Α-1261 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων KHO 6120 43,05 201 
Α-1263 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ME 92120 424,35 202 
Α-1265 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ME 94682 246,00 203 
Α-1266 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων KHI 7331 49,20 204 
Α-1267 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων KHO 6037 123,00 205 
Α-1270 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ME 123868 1.363,21 206 
Α-1215 440 6Κ9ΤΩΛ1-ΣΕΠ 20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 861,00 207 
Α-562 57 ΒΙΗ5ΩΛ1-Φ7Ο 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός - ελαστικά ΚΗΟ 5635 2.510,00 208 
Α-563 57 ΒΙΗ5ΩΛ1-Φ7Ο 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός - ελαστικά ΚΗΟ 6032 2.510,00 209 

Α-1131 338 Ω5ΞΟΩΛ1-0ΦΙ 35-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 36,90 210 

Α-652 69 ΒΙΦΔΩΛ1-Θ6Ε 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΥ 8431 36,90 211 

Α-653 69 ΒΙΦΔΩΛ1-Θ6Ε 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΥ 7941 36,90 212 

Α-654 69 ΒΙΦΔΩΛ1-Θ6Ε 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΚΗΗ 2286 49,20 213 

Α-863 146 ΒΤΘΨΩΛ1-63Μ 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΜΕ 123869 1.269,36 214 

Α-1128 338 Ω5ΞΟΩΛ1-0ΦΙ 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ΜΕ 123868 221,40 215 

Α-1269 443 Ω175ΩΛ1-ΝΨΕ 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ME 123868 221,40 216 

Α-252 20 ΒΙΡΝΩΛ1-ΔΚΥ 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΟ 6022  356,70 217 
Α-864 146 ΒΤΘΨΩΛ1-63Μ 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 123869 3.584,92 218 
Α-865 146 ΒΤΘΨΩΛ1-63Μ 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΜΕ 112570 3.517,80 219 
Α-866 146 ΒΤΘΨΩΛ1-63Μ 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΗΥ 8431 530,03 220 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΑΑΥ/2014 Ο.Ε. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΑΥ 

271 21 797 10-6654.001 
Εκτύπωση αφισών & αυτοκόλλητων για το 
ΚΕΠ Υγείας 264,45 164 

1287 450 795 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 1.087,32 246 

1004 326 780 25-6264.002 
Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης 
Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 1.168,50 252 

1215 440 772 20-6672 
Προμήθεια αγωγών αναρρόφησης για το 
ΜΕ 88161 861,00 247 

1156 359 758 20-6264.001 
Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων ΔΕ 
Κερατέας 399,75 248 

873 140 765 25-6264.001 
Αντικατάσταση αντλίας στο Δημοτικό 
Στάδιο Κερατέας 2.398,50 249 

991 444 444 00-6117.008 
Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ακινήτου 
ΔΗΚΕΔΗΛ 8.000,00 316 
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ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 5Α/2015 και 6Α/2015, 
που εκδόθηκαν με την αριθμ.15/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 27/2015    

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

χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 5Α/2015 και 6Α/2015, που εκδόθηκαν με την αριθμ.15/2015 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 1545/02.02.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθμ. 15/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

12.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 και ποσού 750,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, για την πληρωμή διοδίων 

Αττικής Οδού. 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος. 

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

16.04.2015.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 12.750,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− την υπ’ αριθμ.15/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1545/02.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 5Α/2015 και 6Α/2015, 
έτσι όπως υποβλήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
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Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο από υπόλογο του 
ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής 
δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:28/2015   

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

δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 

Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ.119/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ.330/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. 

− Την υπ’ αριθμ.686/2014 διακήρυξη φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη 
μίσθωση ακινήτου. 

− Το αριθ. πρωτ:27969/30.12.2014 πρακτικό της Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων. 

− Την υπ ‘αριθμ.756/19.0.2015 έγγραφη πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. 
Η δεύτερη φάση της δημοπρασίας διεξήχθη στις 26 Ιανουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών που συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμ.8/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και συντάχθηκε το πρακτικό δημόσιας 
φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Κουντουριώτη αριθμ. 1), σήμερα Δευτέρα, 26 

Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας 

Δημοπρασιών (άρθρο 1 ΠΔ 270/81), που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2015 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, αποτελούμενη από τους: 

1. Δημήτριο Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Πρόεδρο τη Επιτροπής 

2. Μιχαήλ Μαθιουδάκη 

3. Αναστάσιο Αντωνίου 

Η Επιτροπή συνήλθε ύστερα από την αρ. πρωτ. 794/22.01.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, προκειμένου να διενεργήσει δημόσια φανερή, προφορική, μειοδοτική 

δημοπρασία για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 

Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας  Κερατέας.   
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Με την υπ’ αριθμ.119/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η μίσθωση από το 

Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας. 

Με την υπ’ αριθμ.330/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. 

Με την υπ’ αριθμ.686/2014 απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε η διενέργεια της δημοπρασίας. 

Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια της παραπάνω δημοπρασίας τοιχοκολλήθηκε κατά τους 

όρους της διακήρυξης, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΕ2ΚΩΛ1-ΖΘΜ. 

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι: 

1. Άγγελος Λέπουρης, αρ. πρωτ: 25451/25.11.2014 

2. Δημήτρης Παπαδημητρίου, αρ. πρωτ: 25792/28.11.2014 

3. Ανδρέας Μανώλης, αρ. πρωτ: 26250/03.12.2014 

4. Ιωάννης Λάζαρης, αρ. πρωτ: 26385/04.12.2014 

Από το αριθμ. πρωτ: 27969/30.12.2014 πρακτικό της Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.137/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε ότι τα ακίνητα 

των κ.κ. Άγγελου Λέπουρη και Ανδρέα Μανώλη κρίθηκαν κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται 

βάσει των όρων της αριθμ.686/2014 διακήρυξης. 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 756/19.01.2015 έγγραφης πρόσκλησης προς τους ανωτέρω ενδιαφερόμενους 

ορίστηκε η Β’ φάση της δημοπρασίας, κατά την οποία προσήλθαν και οι δύο (2) αιτούντες. 

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών πρότεινε την 

έναρξη της φανερής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να 

προσέλθουν προκειμένου να καταθέσουν την εγγύηση (σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ.686/2015 

διακήρυξης) και την προσφορά τους. 

Ο κος Άγγελος Λέπουρης δεν προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ως εκ τούτου δε μπορεί 

να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, γεγονός το οποίο του γνωστοποιήθηκε αμέσως. 

Ο κος Ανδρέας Μανώλης προσκόμισε την υπ’ αριθμ.144/700506-7 εγγυητική επιστολή της Εθνικής 

Τράπεζας Ελλάδος ποσού 1.150,00 ευρώ. Ο ανωτέρω έγινε δεκτός στη δημοπρασία και στη συνέχεια ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει για να καταθέσει την προσφορά του. 

Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής: 

Ανδρέας Μανώλης, ποσό προσφοράς εννιακόσια πενήντα (950,00) ευρώ ανά μήνα. Ετήσιο μίσθωμα 

έντεκα χιλιάδες τετρακόσια (11.400,00) ευρώ. 

Αφού πέρασε η ώρα και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παρούσας διαδικασίας ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής κλείνει τη δημοπρασία και ανακοινώνει ότι αυτή κατακυρώνεται υπέρ του τελευταίου  

http://www.lavreotiki.gr/


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 44 

μειοδότη, Ανδρέα Μανώλη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κερατέας, Βασιλίσσης Σοφίας 39, με ΑΔΤ 

Ξ137033, με προσφορά ποσού εννιακοσίων πενήντα (950,00) ευρώ. 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφεται από την Επιτροπή και τον τελευταίο μειοδότη, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παρ.6 & 7 του ΠΔ 270/81. 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ270/81. 

Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται». 

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού της δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής 
δημοπρασίας που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, στις 26 Ιανουαρίου 2015 και αφορά 
τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ΔΕ Κερατέας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
εγκρίνει, στο σύνολο του, το από 26 Ιανουαρίου 2015 πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών σχετικά 
με τη δημόσια φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη 
Δημοτική Ενότητα Κερατέας, κατά την οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Ανδρέας Μανώλης 
του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κερατέας, Βασιλίσσης Σοφίας 39, με ΑΔΤ Ξ137033, ο οποίος κατέθεσε 
μηνιαίο μίσθωμα ποσού εννιακοσίων πενήντα (950,00) ευρώ. 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη 
μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:29/2015   

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 «κατάρτισης όρων διακήρυξης 

φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ:134908/Γ7/26.11.2004 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευμάτων αποφασίσθηκε η ίδρυση δέκα (10) νέων ΚΠΕ, μεταξύ των οποίων και του Δήμου 
Λαυρεωτικής.  

Με την υπ’ αριθμ.224/2004 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η μίσθωση 
κτιρίου ξενώνα για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου». 
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Ακολούθως, διεξήχθη δημοπρασία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 270/81 και του άρθρου 
254 του ΠΔ 410/95. Από τη δημοπρασία εκμισθωτής αναδείχθηκε το Νομικό Πρόσωπο του ΕΜΠ με την 
επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου». 

Στις 3 Ιανουαρίου 2005 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Νομικού 
Προσώπου του ΕΜΠ με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της περιουσίας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου», διάρκειας ισχύος εννέα (9) ετών, με ημερομηνία έναρξης την 01.01.2005 και 
ημερομηνία λήξης την 31.12.2014.  

Με την υπ’ αριθμ.200/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μίσθωση από τον 
Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση του ξενώνα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Π.Ε.) του Δήμου Λαυρεωτικής, στην Δημοτική Ενότητα Λαυρίου, όπου ήδη στεγάζεται το Κ.Π.Ε. και 
συγκεκριμένα εντός του χώρου του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, όπου ήδη στεγάζεται 
και ο χώρος πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό. 

Το τίμημα της δημοπρασίας θα καθορισθεί από την ορισθείσα με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, του άρθρου 
194 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 272 του Ν.3852/2010. 

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, 

− την υπ’ αριθμ.200/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την αναβολή του θέματος «κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας 
για τη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου» για 
επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 30/2015    

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

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

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

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/06.02.2015 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/06.02.2015 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 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 1.000,00 € 690,00 € Α-263 

2 30-7421.002 
Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλης 
Κερατέας 150.000,00 € 60.000,00 € Α-264 

3 10-6266.002 
Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού 5.000,00 € 5.000,00 € Α-265 

4 10-6266.003 Επιτόπια υποστήριξη hardware 5.500,00 € 5.500,00 € Α-266 

5 10-7135 Προμήθεια USB Token 2.000,00 € 315,00 € Α-267 

6 00-6452 
Ανανέωση συνδρομής στη νομική βάση 
πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 3.000,00 € 861,00 € Α-268 

7 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.000,00 € 2.000,00 € Α-269 

8 
00-6463 Δημοσίευση απόφασης Δημάρχου περί 

καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 2.600,00 € 320,00 € Α-270 

9 
30-7336.009 

Τοποθέτηση περίφραξης στο δημοτικό 
στάδιο Π. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ της ΔΕ 
Λαυρεωτικής 20.000,00 € 1.968,00 € Α-271 

10 
10-6261.001 Επισκευή κλιματιστικού μηχανήματος στο 

ΚΕΠ Λαυρίου (Γραφείο ΓΕΦ) 14.600,25 € 326,00 € Α-272 

11 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΙ3022 
Δημοτικό Λεωφορείο 4.000,00 € 3.400,00 € Α-273 

12 10-7135 
Προμήθεια βάσης τηλεόρασης και 
ακουστικών 2.000,00 € 115,00 € Α-274 

13 30-6261.004 Επισκευή λεβητών στο 1ο ΔΣ Κερατέας & 
3ο ΔΣ Λαυρίου 27.200,00 € 344,40 € Α-275 

14 00-6452 
Ανανέωση συνδρομής στην ηλεκτρονική 
βάση ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ 3.000,00 € 1.845,00 € Α-276 

15 30-7332.001 
Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικό χώρο 
στον οικισμό Λεγραινών 10.000,00 € 615,00 € Α-277 
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16 70-7131.001 Εξοπλισμός για την  Πολιτική Προστασία 15.000,00 € 317,00 € Α-278 

17 10-6611 

Προμήθεια βιβλίων ΛΑΥΡΕΙΟΝ της 
Εταιρείας Μελετών Λαυρίου για τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 1.000,00 € 900,00 € Α-279 

18 10-6461 
Δημοσίευση προϋπολογισμού έτους 2015 
Δήμου Λαυρεωτικής 1.000,00 € 170,00 € Α-280 

19 10-6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις 
ανάγκες των δημοτικών κτιρίων 10.000,00 € 1.680,00 € Α-281 

20 15-6693.001 Περίθαλψη αδέσποτων ζώων 15.000,00 € 15.000,00 € Α-282 

21 15-6693.002 
Προμήθεια τροφών για τη σίτιση των 
αδέσποτων ζώων 15.000,00 € 15.000,00 € Α-283 

22 00-6154.001 
Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 38560/2013 
ΔΕΥΑΤΗΛ - ΕΥΔΑΠ 138.438,96 € 138.438,96 € Α-284 

23 00-6154.002 
Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 38560/2013 
ΔΗΜΟΣ - ΕΥΔΑΠ 56.600,40 € 56.600,40 € Α-285 

24 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 500,00 € 500,00 € Α-286 

25 15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 500,00 € 500,00 € Α-287 

26 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού 1.350,00 € 1.350,00 € Α-288 

27 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος - ένδυση, κλπ 2.824,60 € 1.824,60 € Α-289 

28 15-6482.001 
Έξοδα λειτουργίας Ζ' Παιδική; Εξοχής 
Κερατέας 496.139,06 € 496.139,06 € Α-290 

29 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 95.580,00 € 25.740,00 € Α-291 

30 
20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού ΙΚΑ 23.800,00 € 2.200,00 € Α-292 

31 
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος - ένδυση, κλπ 

42.550,26 € 12.550,26 € Α-293 

32 20-6411 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτηκτων μεταφορικών 
μέσων (καύσιμα, λιπαντικά κλπ) 16.000,00 € 4.000,00 € Α-294 

33 25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος - ένδυση, κλπ 4.432,88 € 2.432,88 € Α-295 

34 30-6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 7.000,00 € 7.000,00 € Α-296 

35 35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος - ένδυση, κλπ 2.216,44 € 1.216,44 € Α-297 

36 45-6063 Λοιπές παροχές σε είδος - ένδυση, κλπ 505,48 € 405,48 € Α-298 

37 30-7331.004 
Επιδιόρθωση - υγρομόνωση 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου 12.500,00 € 11.106,90 € Α-299 

38 25-7312.002 
Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού 
Αγίου Κωνσταντίνου 211.368,45 € 211.368,45 € Α-300 

39 25-7341.001 

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και 
αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην 
Κερατέα ΕΣΠΑ 39.316,09 € 39.316,09 € Α-301 
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40 
30-7111.001 Χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων 

Κερατέας - Πράσινο Ταμείο 64.200,00 € 64.200,00 € Α-302 

41 30-7311.018 
Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο 
Ο.Τ. 123  84.400,87 € 84.400,87 € Α-303 

42 30-7341.004 
Εξοικονόμηση Ενέργειας Κερατέας - 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 474.927,00 € 474.927,00 € Α-304 

43 80-8115.002 Έξοδα κατασκήνωσης 11.817,27 € 11.817,27 € Α-305 

44 80-8242.009 Κατάσχεση υπαλλήλου εις χήρα τρίτων 6.500,00 € 6.000,00 € Α-306 

45 80-8131 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 
(ΠΟΕ) 13.380,00 € 13.380,00 € Α-307 

46 35-7135.001 
Προμήθεια αλυσοπρίονου για την Τοπική 
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 1.000,00 € 451,00 € Α-308 

47 30-6662.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 15.000,00 € 786,00 € Α-309 

48 10-6261.001 
Ξυλουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση 
χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας 5.000,00 € 295,20 € Α-310 

49 10-6261.001 
Ξήλωμα & επανατοποθέτηση υαλοπίνακα 
ταμείου στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας 5.000,00 € 393,60 € Α-311 

50 25-6262.001 

Κατασκευή υποδομής για εγκατάσταση 
ηλεκτρικού πίνακα στην κεντρική δεξαμενή 
νερού Κερατέας 7.000,00 € 1.884,98 € Α-312 

51 70-7326.008 
Μεταφορά αντλίας φρέατος στη Ντάρδεζα 
Κερατέας 7.000,00 € 2.214,00 € Α-313 

52 15-6232.005 
Μίσθωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ 
Κερατέας 11.600,00 € 11.600,00 € Α-314 

53 00-6721.001 
Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συλλόγου 
Λαυρεωτικής 10.000,00 € 10.000,00 € Α-315 

54 00-6453 Λοιπές συνδρομές 4.700,00 € 4.700,00 € Α-317 

55 00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης ΔΗΚΕΔΗΛ 4.000,00 € 4.000,00 € Α-318 

56 00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης ΕΝΕΛ 2.000,00 € 2.000,00 € Α-319 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί λύσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του 
Πετρολιάγκη Γεώργιου του Δημητρίου, εκμισθωτή ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου στεγάζεται το 
Πολεοδομικό Γραφείο στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:31/2015   

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 «λύσης της σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Λαυρεωτικής και του Πετρολιάγκη Γεώργιου του Δημητρίου, εκμισθωτή ιδιοκτήτη του ακινήτου 

όπου στεγάζεται το Πολεοδομικό Γραφείο στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Ο Δήμος Λαυρεωτικής με το από 01.03.2012 συμφωνητικό μίσθωσης, έχει μισθώσει ένα ακίνητο 
συνολικής επιφάνειας 120,10m2, ιδιοκτησίας Γεωργίου Πετρολιάγκη, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ.183 
Κερατέας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους 24 & Μ. Αλεξάνδρου, προκειμένου 
να το χρησιμοποιεί ως Πολεοδομικό Γραφείο και ειδικότερα Γραφείο Παρακολούθησης Πολεοδομικών 
Μελετών (κτηματογραφικών αποτυπώσεων και πολεοδομικών μελετών) στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

Ως μηνιαίο μίσθωμα είχε αρχικά ορισθεί το ποσό των  380,00 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 3,6%, 
το οποίο κατόπιν της μείωσης, σύμφωνα με το Ν.4081/2012, έχει διαμορφωθεί σήμερα στο ποσό των 
342,00 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 3,6 %, μηνιαίως. 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση Νόμων περί Εμπορικών 
Μισθώσεων» ο μισθωτής μπορεί, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης, να 
καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά την 
πάροδο τριών (3) μηνών από την γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον 
εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το 
χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 288,281,588,672 και 766 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 15 και 44 του Π.Δ. 34/1995, συνάγεται γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία επιτρέπεται 
σε κάθε περίπτωση, να καταγγελθεί μία διαρκής ενοχική σχέση, όπως είναι και η εμπορική μίσθωση για 
σπουδαίο λόγο, οπότε δεν γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή. 

Ειδικότερα για το δημόσιο, στο άρθρο 19 του Ν.3130/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
42 του Ν.4024/2011 και το άρθρο 43 του Ν.4071/12: «Το Δημόσιο μπορεί να προβεί σε λύση της 

μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, εφόσον:  

α) Μεταστεγασθεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.  

……….. 

«ζ) εφόσον μεταστεγαστεί η στεγασμένη υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 

του άρθρου 3 του νόμου αυτού». - 

«1Α. Το Δημόσιο μπορεί, μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύμβασης, να καταγγείλει τη 

μίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα 

δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην 

περίπτωση αυτή το Δημόσιο οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο 

μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης. Για υφιστάμενες, κατά 

τη δημοσίευση του παρόντος, μισθωτικές συμβάσεις, το ανωτέρω δικαίωμα παρέχεται εφόσον αυτές 

έχουν διαρκέσει τουλάχιστον έξι έτη. Η απόφαση λύσης της μίσθωσης εκδίδεται από τον Γενικό 

Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 

του παρόντος άρθρου.»  
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Επειδή το Πολεοδομικό Γραφείο πρόκειται να στεγασθεί σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου 
Λαυρεωτικής και κατά συνέπεια το ανωτέρω ακίνητο δεν θα εξυπηρετεί πλέον το σκοπό για τον οποίο 
είχε μισθωθεί προτείνεται η μονομερής λύση της μίσθωσης. 

Επειδή η μίσθωση μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του κου Γ.  Πετρολιάγκη βρίσκεται ακόμα 
σε ισχύ και η διάρκειά της δεν έχει λήξει, η καταγγελία της μίσθωσης θα είναι πρόωρη, οπότε ο μισθωτής 
Δήμος υποχρεούται να καταγγείλει τη μίσθωση και μετά την πάροδο τριών μηνών να καταβάλει και την 
προβλεπόμενη αποζημίωση του ενός μηνιαίου μισθώματος, διαφορετικά θα είναι άκυρη η καταγγελία 
και ο Δήμος θα ευθύνεται σε αποζημίωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς του εκμισθωτή. 

Δεδομένου ότι ο Δήμος πρόκειται να στεγάσει το ανωτέρω γραφείο σε δικό του χώρο, το οποίο 
συνιστά σπουδαίο λόγο, δύναται να καταγγελθεί η εν λόγω μίσθωση αζημίως. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με τα λύση της σύμβασης μίσθωσης του ως άνω ακινήτου, το οποίο λειτουργούσε 
ως Πολεοδομικό Γραφείο στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

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

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

− τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και του Ν.3130/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

− τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 34/1995 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την αζήμια λύση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου 120m2,  το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ.183 
Κερατέας, στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους 24 & Μ. Αλεξάνδρου, που είχε υπογραφεί μεταξύ του 
Δήμου Λαυρεωτικής και του Γεωργίου Πετρολιάγκη του Δημητρίου, διότι το εν λόγω ακίνητο δεν 
εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του Δήμου, αφού το Πολεοδομικό Γραφείο θα μεταστεγασθεί σε χώρο 
ιδιοκτησίας Δήμου Λαυρεωτικής. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί λύσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της κας 
Λιάπη Παπαγιάννη Ελένης, εκμισθώτριας ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:32/2015   

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 «λύσης της σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Λαυρεωτικής και της κας Λιάπη Παπαγιάννη Ελένης, εκμισθώτριας ακινήτου στη Δημοτική 

Ενότητα Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Ο Δήμος Λαυρεωτικής με το από 4 Δεκεμβρίου 2013 συμφωνητικό μίσθωσης, έχει μισθώσει ένα 

ακίνητο συνολικής επιφάνειας 389,20 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 58, επί της οδού Στρατηλάτου 
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Κωνσταντίνου στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως παιδική χαρά. Η 
διάρκεια της μίσθωσης είναι δύο (2) χρόνια και λήγει στις 31.12.2015. 

Ως μίσθωμα έχει ορισθεί το ποσό των 2.000,00 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ετησίως. 
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση Νόμων περί Εμπορικών 

Μισθώσεων» ο μισθωτής μπορεί, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης, να 
καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά την 
πάροδο τριών (3) μηνών από την γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον 
εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το 
χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 288,281,588,672 και 766 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 15 και 44 του Π.Δ. 34/1995, συνάγεται γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία επιτρέπεται 
σε κάθε περίπτωση, να καταγγελθεί μία διαρκής ενοχική σχέση, όπως είναι και η εμπορική μίσθωση για 
σπουδαίο λόγο, οπότε δεν γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή. 
Ειδικότερα για το δημόσιο, στο άρθρο 19 του Ν.3130/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του 
Ν.4024/2011 και το άρθρο 43 του Ν.4071/12:  
«1. Το Δημόσιο μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της χωρίς 

υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, εφόσον:  

α) Μεταστεγασθεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.  

β) Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.  

γ) Καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.  

δ) Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που 

το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες.  

ε) Μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας.  

στ) Έχει πραγματοποιηθεί η μίσθωση για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας και πριν τη λήξη της τετραετίας αντικατασταθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.  

ζ) εφόσον μεταστεγαστεί η στεγασμένη υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 

του άρθρου 3 του νόμου αυτού.  

1Α. Το Δημόσιο μπορεί, μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύμβασης, να καταγγείλει τη 

μίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα 

δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην 

περίπτωση αυτή το Δημόσιο οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο 

μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης. Για υφιστάμενες, κατά 

τη δημοσίευση του παρόντος, μισθωτικές συμβάσεις, το ανωτέρω δικαίωμα παρέχεται εφόσον αυτές 

έχουν διαρκέσει τουλάχιστον έξι έτη. Η απόφαση λύσης της μίσθωσης εκδίδεται από τον Γενικό 
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Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 

του παρόντος άρθρου».  

Επειδή η μίσθωση μεταξύ του Δήμου και της κας Λιάπη Παπαγιάννη βρίσκεται ακόμα σε ισχύ 
και η διάρκειά της δεν έχει λήξει ακόμη, η καταγγελία της μίσθωσης θα είναι πρόωρη, οπότε ο μισθωτής 
Δήμος υποχρεούται να τηρήσει όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα, δηλαδή να καταγγείλει τη μίσθωση και 
μετά την πάροδο τριών μηνών να καταβάλει και την προβλεπόμενη αποζημίωση του ενός μηνιαίου 
μισθώματος, διαφορετικά θα είναι άκυρη η καταγγελία και ο Δήμος θα ευθύνεται σε αποζημίωση κάθε 
θετικής ή αποθετικής ζημιάς του εκμισθωτή. 

Δεδομένου ότι έπειτα από αυτοψία στον ως άνω χώρο διαπιστώθηκε ότι η παιδική χαρά δεν 
πληροί τους όρους ασφαλείας και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος, δύναται ο Δήμος 
να καταγγείλει την εν λόγω μίσθωση αζημίως. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με τα λύση της σύμβασης μίσθωσης του ως άνω ακινήτου, το οποίο λειτουργούσε 
ως παιδική χαρά στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

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

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

− τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και του Ν.3130/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

− τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 34/1995 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη λύση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου 389,20 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ.58 της 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, επί της οδού Στρατηλάτου Κωνσταντίνου, που είχε υπογραφεί μεταξύ του 
Δήμου Λαυρεωτικής και της κας Ελένης Λιάπη - Παπαγιάννη, διότι το εν λόγω ακίνητο δεν δύναται να 
εξυπηρετήσει πλέον τις ανάγκες του Δήμου, αφού η παιδική χαρά που λειτουργεί εκεί δεν πληροί τους 
απαιτούμενους όρους ασφαλείας της αριθ. 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 15693/13 (ΦΕΚ 1096 Β/2-5-2013) και ισχύει. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων, Αικ. Ντελή σε σεμινάριο με 
θέμα: «διευκολύνσεις οφειλετών (πάγια ρύθμιση τρίτων προς του ΟΤΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4152/2013» 
Αρ. Απόφ.:33/2015   

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

υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων, Αικ. Ντελή σε σεμινάριο με θέμα: διευκολύνσεις οφειλετών (πάγια 
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ρύθμιση τρίτων προς του ΟΤΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
 Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «διευκολύνσεις 
οφειλετών (πάγια ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013», στις 
18 Φεβρουαρίου 2015, στο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αργυρούπολη, Λεωφ. Βουλιαγμένης 564Β. 

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

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

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

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

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Αικατερίνης Ντελή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «διευκολύνσεις οφειλετών (πάγια 
ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013», το οποίο 
διοργανώνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, στις 18 Φεβρουαρίου 2015 στην Αργυρούπολη, Λεω. 
Βουλιαγμένης 564Β. 
Β. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 60,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, για την ανωτέρω δαπάνη. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων του Γραφείου Προμηθειών Γ. Μαργαρίτη – Κ. 
Βερβέρη σε πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τη δημιουργία και δημοσίευση διακηρύξεων 
διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ 
Αρ. Απόφ.:34/2015   

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

υπαλλήλων του Γραφείου Προμηθειών Γ. Μαργαρίτη – Κ. Βερβέρη σε πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά 

με τη δημιουργία και δημοσίευση διακηρύξεων διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Η εταιρεία international FORUM training & consulting ltd διοργανώνει στις 16 Ιανουαρίου 2015 
στο FORUM TRAINING,  Αθήνα, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, πρόγραμμα κατάρτισης και υποστήριξης 
με θέμα: «πρακτική παρουσίαση του ΕΣΗΔΗΣ – εκπαίδευση & υποστήριξη για τη δημιουργία και 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού». 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση υπαλλήλων: 

− στη χρήση και εισαγωγή των ψηφιακών πιστοποιητικών 

− στη δημιουργία, καταχώρηση και υποβολή αιτήματος 

− στην αλλαγή και ακύρωση αιτήματος 

− στην έγκριση αιτήματος 

− στη δημιουργία και δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού 

− στη διενέργεια διαγωνισμού 

− στην αξιολόγηση προσφορών 

− στην κατακύρωση των διαγωνιστικών αποτελεσμάτων. 
Το πρόγραμμα 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 ανέρχεται σε 215,00 ευρώ, ανά άτομο. 

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 στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτιση;. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή τους, ποσού 430,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, με τίτλο «δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού». 

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

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

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία 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 πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα: «πρακτική παρουσίαση του ΕΣΗΔΗΣ – εκπαίδευση & 
υποστήριξη για τη δημιουργία και δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού», το οποίο διοργανώνεται από 
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την εταιρεία FORUM TRAINING & CONSUALTING,  στην Αθήνα, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, στις 16 
Φεβρουαρίου 2015. 
Β. Η δαπάνη ποσού 430,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 (Π.Α.Υ. 263/2015). 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.5/2015 μελέτης με τίτλο: «προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης 
– κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ 
αυτού» και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 35/2015 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ.1/2014 

μελέτης με τίτλο: προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ 

έτους 2014» και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012), 

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

− Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» και του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, 

− Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007), 

− Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
των ΟΤΑ», 

− Την Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/Β/10.02.99), περί «εξαίρεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων 
από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών», 

− Την υπ’ αριθμ.7/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η 
συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής καυσίμων, 

− την υπ’ αριθμ.56/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, 

− Την υπ΄ αριθμ.20/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών 
του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων αυτού, 

− Το αριθμ. πρωτ: 1077/2015 αίτημα του Γραφείου Κίνησης του Δήμου σχετικά με την προμήθεια 
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, 
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− Το υπ’ αριθμ.5/2015 τεύχος προδιαγραφών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 

− Την υπ’ αριθμ.3/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση των 
πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της προμήθειας καυσίμων 
με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών 
του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, 
όπως αναφέρονται στις αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Η προμήθεια θα εκτελεστεί από 
την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ισχύ ενός (1) έτους (μέχρι τη διεξαγωγή του επόμενου δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού κατά το επόμενο οικονομικό έτος), εφόσον επαρκούν οι προϋπολογισθείσες 
πιστώσεις και δεν υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά κατηγορία καυσίμων ποσοτήτων. 
  Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης (α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής και (β) για τα 
λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), 

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

− Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» και του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, 

− Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
των ΟΤΑ», 

− Την Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/Β/10.02.99), περί «εξαίρεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων 
από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών», 

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012), 

− Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007) περί «προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί ‘’συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012, 

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

− Την υπ΄ αριθμ.20/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων αυτού, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την αριθμ.5/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (τεχνικές προδιαγραφές 
και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού ποσού 626.364,51 ευρώ, για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών 
Προσώπων αυτού. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: 
Για την ομάδα Α – ΚΑΥΣΙΜΑ: το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης, σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, του μηνός που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.  
Για την ομάδα Β – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο προμήθειας - προϋπολογισμός 
Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα είδη: 

ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Δ.Κ. 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Δ. Κ. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 143.348,00 248.788,00 392.136,00 1,058 414.879,89 

2 Πετρέλαιο θέρμανσης 9.000,00 9.000,00 18.000,00 0,781 14.058,00 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 1.920,00 22.236,00 24.156,00 1,336 32.272,42 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 461.210,31 
 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΑΞΙΑ 

1.  Πετρέλαιο θέρμανσης  14.800,00 λίτρα 19.000,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 19.000,00 
 

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΑΞΙΑ 

1.  Πετρέλαιο θέρμανσης 60.000,00 λίτρα 49.796,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 49.796,00 
 

ΟΜΑΔΑ Β – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΞΙΑ 

1.  Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 
15W40 

Λίτρο 3000 7,00 21.000,00 

2.  Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 
20W50 

Λίτρο 4000 6,10 24.400,00 

3.  Βαλβολίνη 80W90 Λίτρο 450 6,00 2.700,00 

4.  Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 
68 

Λίτρο 2000 6,00 12.000,00 

5.  Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 
46 

Λίτρο 1800 6,00 10.800,00 

6.  Ad Blue Λίτρο 2000 0,85 1.700,00 

7.  Αντιψυκτικό – αντιθερμικό έτοιμο προς 
χρήση 

Λίτρο 1500 2,80 4.200,00 

8.  Λάδι μίξης 2Τ  Λίτρο 150 9,00 1.350,00 
9.  Υγρά φρένων Λίτρο 20 9,50 190,00 

ΣΥΝΟΛΟ 78.340,00 
Φ.Π.Α. 23% 18.018,20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 96.358,20 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 626.364,51 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους 

προϋπολογισμούς: 

- Του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» στον ΚΑ 15-6643 

- Του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» στον ΚΑ 15-6643 

- Του Δήμου Λαυρεωτικής στους ΚΑ: 10-6641, 10-6643, 15-6641, 15-6643, 20-6641, 20-6644, 30-

6641, 35-6641, 35-6644, 70-6641  

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

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

01/01/2016 έως και τη λήξη της σύμβασης 

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης ως ακολούθως: 
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ΑΡΘΡΟ 2: Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία 

αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www. promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 

την παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενε στο Ν.4155/2013 και 

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Ο χρόνος υποβολής προσφορών, καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ.3, άρθρο 6 του Ν.4155/2013 και στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013«Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

 
 
 
 

  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

ΑΡΘΡΟ 3: Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 

άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προς της 

εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 

ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 

ένστασης κατά της διακήρυξης. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους Προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν 

εξετάζονται. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 4: Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
Προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Δ.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς- χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού & Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 

Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.   

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος.   

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης  λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

ΑΡΘΡΟ 5 : Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί:   

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γραμμένα στα οικεία μητρώα του 

άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

2. συνεταιρισμοί  

3. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.   

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά με τις εξής επιλογές:   

 για όλες τις αναθέτουσες αρχές ή για μία από αυτές. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει 

να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων καυσίμων ανά αναθέτουσα 

αρχή. Όσο αφορά το Δήμο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά 

είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες. 

 για το σύνολο των ομάδων Α (καύσιμα) και Β (λιπαντικά).  

 για το σύνολο της ομάδας Α (καύσιμα).  

 για το σύνολο της ομάδας Β (λιπαντικά). 

Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους 

καυσίμου και λιπαντικού. Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα αφορά σε μέρος της ομάδας 

των λιπαντικών.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες 

από μία εταιρεία ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 

εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια 

Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους 

υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι σε ισχύ. 

ΑΡΘΡΟ 6 : Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 

πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά 

από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να 

υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

− Άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών σύμφωνα με το Ν.3054/2002. 

− Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 

παρούσας, η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Λαυρεωτικής. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 27 από 44 

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει τα 

κατωτέρω: 

(Α) Έλληνες Πολίτες - Αλλοδαποί 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

− Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών (μελέτη 5/2015 της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) που συνοδεύουν αυτή και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

− Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. 

− Είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών τους εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 

− Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι: 

− Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση 

− Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου. Στα κράτη μέλη στα οποία δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί 

από υπεύθυνη δήλωση. 

3. 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 

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 κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην 

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

επιχείρηση.  
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Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  στην 

οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 

επιχείρηση. 

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

υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης.  

6. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για ένα ή περισσότερα από τα 

αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 67/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).  

8. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του. 

(Β) Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν ανωτέρω.  

(Γ) Συνεταιρισμοί 
1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 

 Υπό πτώχευση 

 Εκκαθάριση 

 Αναγκαστική διαχείριση 

 Πτωχευτικό συμβιβασμό 

 Δεν έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι κατά την ημέρα του διαγωνισμού: 

 Ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
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 Ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

(Δ) Ενώσεις Προμηθευτών 
1. Όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση 

ή κοινοπραξία. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες 

μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους,  είτε µε µη 

μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.  

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει οδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.   

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

μαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.   

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.   

6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 

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

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν 

προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση.   

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυήσεις 
(α) εγγύηση συμμετοχής: κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 

ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ή της συγκεκριμένης ομάδας 

ή ομάδων για την οποία ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Λαυρεωτικής και ανεξαρτήτως από το 

όργανο που την εκδίδει θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: την ημερομηνία έκδοσης, 

τον εκδότη, τον αριθμό εγγύησης, το ότι απευθύνεται στο ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, το ποσό που καλύπτει, 

την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

(β) εγγύηση καλής εκτέλεσης: ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση 

της προμήθειας υποχρεούνται να καταθέσουν προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 

εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας με 
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την κάθε αναθέτουσα αρχή χωρίς το ΦΠΑ. 
ΑΡΘΡΟ 8: Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».   

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία 

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.    

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»   

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:   

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης), σε 

μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με  το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία που υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά προσκομίζονται  εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων 

που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, με διαβιβαστικό 

στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομισθούν στο Δήμο Λαυρεωτικής εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.   
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Τεχνική Προσφορά   
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία.  

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», όσον αφορά στην τεχνική 

προσφορά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά:  

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι τα καύσιμα θα είναι αρίστης 

ποιότητας, όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL θα είναι απαλλαγμένο από άλλες 

προσμίξεις από νερό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) 

Ειδικότερα για την ομάδα Β  λιπαντικά θα πρέπει να υποβληθούν: 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα  προσφερόμενα  λιπαντικά  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της  

υπ’ αριθμ.176/94  (ΦΕΚ)  Τεχνικής Προδιαγραφής. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα  προσφερόμενα  λιπαντικά θα είναι πρωτογενή – συνθετικά. 

- Έγκριση κυκλοφορίας  που  δίδεται μετά  την καταχώρηση  των  προσφερόμενων  λιπαντικών στον 

κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

- -Τα κείμενα τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών (προσπέκτους, φυλλάδια κλπ του 

κατασκευαστή), από τα οποία θα τεκμηριώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του (με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 

θεώρηση γνησίου υπογραφής.   

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομιστούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
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δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια 

(Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία 

των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.   

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»   

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα.  Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία 

(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό 

προμήθεια είδος.  

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών 

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης  =  0,781 

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης  = 1,058 

Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη  =  1,336 

παράδειγμα 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 

Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς 

του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,058 - (1,058 x 0,12)=0,932 

Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δε γίνεται δεκτό.    

Τιμές: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών», και συγκεκριμένα στο άρθρο 63 αναφέρεται ότι: Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται 
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στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για 

έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

Κατά συνέπεια η οικονομική προσφορά, μόνο για τα καύσιμα και όχι για τα λιπαντικά, υποβάλλεται με 

ποσοστό έκπτωσης.  

Συγκεκριμένα για την ομάδα Α – καύσιμα, το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, όπως προκύπτει από δελτίο πιστοποίησης τιμών 

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.   

Για την ομάδα Β – λιπαντικά, η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα 

προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.   

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
ΑΡΘΡΟ 9: Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.   

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με ένα (1) μήνα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη 

των διατάξεων του άρθρου 20,παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 10: Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή από……………..έως ………., μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 

αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
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Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 
ΑΡΘΡΟ 11: Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 

των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
ΑΡΘΡΟ 12: Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η 

χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη 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, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.   

- Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.   
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- Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το 

δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.    

ΑΡΘΡΟ 13: Ενστάσεις - Προσφυγές 
Ενστάσεις πριν από την υπογραφή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.   

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.    

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος & Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων 

για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.    

ΑΡΘΡΟ 15: Σύμβαση 
Ο Ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 

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

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

Η σύμβαση καταρτίζεται από την κάθε αναθέτουσα αρχή και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση θα περιλάβει τους όρους της διακήρυξης σε συνδυασμό με την οικονομική προσφορά, την 

τεχνική περιγραφή, καθώς και κάθε απαραίτητο συμπληρωματικό όρο. 

Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από το νόμιμο 

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

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

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:   

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.   

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

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.   

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

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα και λιπαντικά που θα 

προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, 

και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 

προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.  Ο 
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Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ. διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να 

αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. κάθε ποσότητα καυσίμου και λιπαντικού 

που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων και λιπαντικών που 

πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσας προμήθειας.  Οι δαπάνες 

επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και λιπαντικού και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  Εφόσον από τη χρήση του 

ακατάλληλου καυσίμου και λιπαντικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα 

μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 

που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.    

ΑΡΘΡΟ 16: Χρονική διάρκεια σύμβασης 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ισχύ ενός (1) έτους (μέχρι τη 

διεξαγωγή του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά το επόμενο οικονομικό έτος), εφόσον 

επαρκούν οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις και δεν υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά 

κατηγορία καυσίμων ποσοτήτων. 

ΑΡΘΡΟ 17:Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 
Η παράδοση των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) θα γίνεται καθημερινά στο 

πρατήριο του προμηθευτή, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη σε δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες από τη λήψη κάθε παραγγελίας, θα διενεργείται σε ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών 

και ακόμα σε ώρες πέραν του ωραρίου αυτών, αν η Επιτροπή δύναται να το παραλάβει.  

Ειδικότερα: 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των Δημοτικών Καταστημάτων Λαυρεωτικής 

και Κερατέας, των λοιπών κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.  

Για τα νομικά πρόσωπα, η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στα ακόλουθα κτίρια: 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 
1.  Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (οδός Ελευθερίας, αρ.2, Κερατέα)  

2.  ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (οδός Ευεργέτη Κων/νου Α. Πρίφτη, Κερατέα) 

3.  Έδρα διοικητικών υπηρεσιών ΝΠΔΔ (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα) 

4.  Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (περιοχή Ρουμάνικα, Λαύριο) 

5.  ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (Ελ. Βενιζέλου &Φωκ. Νέγρη, Λαύριο) 

6.  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (οδός Αθηνάς, αρ. 29, Λαύριο) 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 
1.  Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου (Άνω Όρια, Λαύριο) 

2.  
Κλειστά Γυμναστήρια Κερατέας (οδός Μπότση, όπισθεν Τροχαίας, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, 

αρ. 2 Κερατέα) 

3.  Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας (οδός Στ. Ρώμα, αρ. 12, Κερατέα) 

4.  Μηχανουργείο Λαυρίου 

5.  Δημοτικό Στάδιο Κερατέας (Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου 53) 

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου 

και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε σχέση με άλλα 

οχήματα. 

Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα 

οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την τροφοδοσία   

καυσίμων   (βυτιοφόρων,   πρατηριούχων)   να   καλύπτει   την   τροφοδοσία   των οχημάτων του Δήμου 

κατά προτεραιότητα. 

Η τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη, θα γίνεται εντός 

των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Συγκεκριμένα: 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας 

Λαυρεωτικής θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας αυτής. 

Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας αυτής. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Γραφείου Κίνησης του Δήμου. Υπέρβαση του 

χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο 

παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες 

των λιπαντικών μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ δύο (2) ημερών, χωρίς να υπάρχει όριο κατώτατης 

ποσότητας παράδοσης. 

ΑΡΘΡΟ 18: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 
Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται από κάθε αναθέτουσα αρχή , σταδιακά καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατόπιν υποβολής ανάλογων τιμολογίων και εφόσον η επιτροπή 

παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. 

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγια αμέσως 

μετά την παράδοση του καυσίμου, στο οποίο θα επισυνάπτεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών της ημέρας 
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παράδοσης του υγρού καυσίμου, του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Αττικής, ώστε να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον, υπόκειται σε κράτηση: 

Φόρο εισοδήματος, ποσοστό 1% (άρθρο 55 του Ν.2238/1994) 

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 19: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, στις οικονομικές 

εφημερίδες: 

……………………….. 

…………………………….. 

Και στην τοπική εφημερίδα:…………………………… 

Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί για γνώση των ενδιαφερομένων στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 σε τουλάχιστον 40 ημέρες από 

την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί 

ηλεκτρονικά σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 32  παρ. 5 του Π.∆. 60/07  και διότι για τα πλήρη 

τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Δήμου (www.lavreotiki.gr) από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 30 παρ. 3 Π∆ 60/07 & άρθ. 32 παρ. 6).   

Η παρούσα εστάλη στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις ……. 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέφθηκε από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για το 
διαγωνισμό: «προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού» 
Αρ. Απόφ.:36/2015   

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 Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για το διαγωνισμό: προμήθεια υγρών καυσίμων 

θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των 

ΝΠΔΔ αυτού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

http://www.lavreotiki.gr/
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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 10 Φεβρουαρίου 2015 για την 
ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού», κατόπιν της αρ. πρωτ: 1777/05.02.2015 
ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε το με ημερομηνία 10.02.2015 πρακτικό της, 
προκειμένου να γίνει η έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή και η συγκρότηση της Επιτροπής. 

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

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

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

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

Την αρ. πρωτ: 1777/05.02.2015 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− Το με ημερομηνία 10.02.2015 πρακτικό κλήρωσης σχετικά με τον ορισμό των μελών της Επιτροπής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το από 10.02.2015 πρακτικό κλήρωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με 
τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την 
«προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης. 
Β. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής: 
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Τακτικά μέλη 
Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος  
Καραμπάτσος Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνιτών Ηλ/κων 
Γκιώνης Θεόδωρος, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 
Αναπληρωματικά μέλη 
Αδαμόπουλος Θεόδωρος, ΔΕ Διοικητικού  
Λιούμης Χρήστος ΔΕ29 Οδηγών 
Ανδριτσάκη Ειρήνη, ΔΕ1 Διοικητικού 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 37/2015    

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 
«έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
2471/12.02.2015 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας 

προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 

173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 
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− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

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

− Την αρ. πρωτ: 2471/12.02.2015 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

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

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

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, 
Αναστασίας Νοβάκη σε πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα: «δαπάνες πληρωμών δημοσίων 
επενδύσεων μέσω ηλεκτρονικών εντολών» 
Αρ. Απόφ.: 38/2015    

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 
«έγκρισης συμμετοχής της υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Αναστασίας Νοβάκη σε πρόγραμμα 

κατάρτισης με θέμα: δαπάνες πληρωμών δημοσίων επενδύσεων μέσω ηλεκτρονικών εντολών». 

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 χρόνου εκπόνησης της ημερίδας.  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 491/30-1-2015 ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ ΕΡΓΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 369,00 25-6662.003 

2 -THANTEC-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 110/4-2-2015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 307,50 25-6264.003 

3 Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & Η. 
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 62/10-2-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 323,19 25-7135.001 
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 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η εταιρεία international FORUM training & consulting ltd διοργανώνει στις 25 Φεβρουαρίου 2015 

στο FORUM TRAINING,  Αθήνα, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, πρόγραμμα κατάρτισης και υποστήριξης 
με θέμα: «ο νέος τρόπος πληρωμής δαπανών προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μέσω ηλεκτρονικών 
πληρωμών σύμφωνα με την ΚΥΑ 44009 & υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2015». 

Η ημερίδα απευθύνεται σε: (α) προϊσταμένους και στελέχη οικονομικών υπηρεσιών, λογιστηρίου 
των φορέων της Γενικής Διεύθυνσης, (β) στελέχη που θα επιλεγούν ως χρήστες για την εφαρμογή του 
Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, (γ) στελέχη πληροφορικής 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 245,00 ευρώ, ανά άτομο. 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη συμμετοχή της 

Ταμία του Δήμου, κας Νοβάκη Αναστασίας  στην ανωτέρω ημερίδα. 
Η δαπάνη για τη συμμετοχή της θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 
Η Οικονομική Επιτροπή 

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

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

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία της ημερίδας  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της Ταμία του Δήμου Λαυρεωτικής, Αναστασίας Νοβάκη σε ημερίδα με θέμα: 
«ο νέος τρόπος πληρωμής δαπανών προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μέσω ηλεκτρονικών 
πληρωμών σύμφωνα με την ΚΥΑ 44009 & υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2015», το οποίο 
διοργανώνεται από την εταιρεία FORUM TRAINING & CONSUALTING,  στην Αθήνα, Λιοσίων 117, 
Πλατεία Αττικής, στις 25 Φεβρουαρίου 2015. 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον 
έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρείας ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ για το 
έργο: «βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων» 
Αρ. Απόφ.: 39/2015    

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 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων 
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δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρείας ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ για το έργο: βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων». 

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, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού ορίου μέχρι τη 
συμβασιοποίηση του έργου (28.02.2015). 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
Με την υπ’ αριθμ.11/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του αριθμ. πρωτ:  

28001/31-12-2014 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού που αφορά το έργο: «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων 
κτιρίων». 

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ:2592/13.02.2045 έγγραφό της εισηγείται τα κατωτέρω: 
«Σήμερα,  Παρασκευή  13/02/2015 και ώρα 11.00 π.μ στο Δήμο  Λαυρεωτικής  στο  Δημοτικό 

Κατάστημα Κερατέας, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», που ορίστηκε με την υπ. αρ. 439/2014 απόφαση 

Ο.Ε, αποτελούμενη από τους ακόλουθους: 

1. Σταύρο Ζερβουδάκη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ5 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής,                      

ΠΡΟΕΔΡΟ  

2. Μαρία – Ζωή Παπαθανάση Χημικό Μηχανικό ΠΕ7 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής μέλος 

3. Ιωάννη Λιέπουρη Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ4 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής μέλος 

από τους οποίους παρόντες ήταν και οι τρεις (3)  

συνήλθε για να ελέγξει τα κατατεθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της μειοδότριας εταιρείας 

ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ»  σύμφωνα με την παρ. 23.2.4 της διακήρυξης της μελέτης του έργου. 

Ο μειοδότης υπέβαλε με ημερομηνία 10-02-15 και 13-02-2015 με τα υπ. αριθ.  2321 και  2574 

πρωτόκολλα του Δήμου μας  τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. 
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Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

σύννομα και τα απαιτούμενα  με βάση την ανωτέρω παράγραφο της  διακήρυξης». 

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.11/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:2592/13.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το συνημμένο 
πρακτικό της Επιτροπής, 

− την παρ. 23.2.4 της διακήρυξης της μελέτης του έργου, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τη μειοδότρια εταιρεία ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ, 
για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». 
 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ευφροσύνη Σίνη 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
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