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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  7 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 20 Φεβρουαρίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 19.02.2015 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Νικόλαος Στάμου 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπόνηση εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής 
υπομνημάτων επί των προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής κατά της αρ.225/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής για την 
επέκταση της αρμοδιότητας και των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΤΗΛ 
Αρ. Απόφ.: 40/2015    

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 «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 

για την εκπόνηση εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής υπομνημάτων επί των προσφυγών που ασκήθηκαν 

ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της αρ.225/2014 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής για την επέκταση της αρμοδιότητας και των διοικητικών ορίων της 

ΔΕΥΑΤΗΛ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την αριθμ.225/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής αποφασίσθηκε η 

επέκταση αρμοδιότητας και διεύρυνση των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΔΕΥΑΤΗΛ», στο σύνολο της εδαφικής 
περιοχής του Δήμου Λαυρεωτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 109 του 
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Ν.38/52/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η έγκριση της τροποποίησης του 
καταστατικού της. 

Με προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής αφενός από την «Ομοσπονδία Εξωραϊστικών – Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Λαυρεωτικής 
Αττικής» και πέντε μελών των υπόψη Συλλόγων και αφετέρου από δύο Δημοτικούς Συμβούλους, ζητείται 
η ακύρωση της ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση και υποβολή σχετικών υπομνημάτων επί των 
ανωτέρω προσφυγών, με τα οποία θα τεκμηριώνονται νομικά οι απόψεις του Δήμου.  

Συγκεκριμένα απαιτείται η εκπόνηση δύο υπομνημάτων, δεδομένου ότι οι προσφυγές των δύο 
Δημοτικών Συμβούλων περιλαμβάνουν κοινούς ισχυρισμούς. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η Οικονομική Επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 
δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 
του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση χρήζει προσεκτικής και ιδιαίτερης αντιμετώπισης, προτείνεται 
να ανατεθεί η εκπόνηση και υποβολή των υπομνημάτων σε δικηγορική εταιρεία που να έχει εξειδικευμένη 
γνώση και εμπειρία. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, λόγω της μεγάλης 
σημασίας της, προκειμένου αυτός να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε 
του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, 
βασικό εταίρο και νόμιμο εκπρόσωπο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. 
Παπακωνσταντίνου – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 
αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να εκπονήσει εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής δύο (2) υπομνήματα επί των 
προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της υπ’ 
αριθ.225/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την επέκταση αρμοδιότητας και των διοικητικών 
ορίων της ΔΕΥΑΤΗΛ. 
Β - Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αγωγής Αικ. Δάβαρη & λοιπών κατά του Δήμου Λαυρεωτικής 
σχετικά με το αντλιοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού 
Αρ. Απόφ.: 41/2015    

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 «αγωγής Αικ. Δάβαρη & λοιπών κατά 

του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με το αντλιοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού» έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 26930/12.12.2014 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Μετά από αναβολή, την 03.03.2015 εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η από 25.05.2009 

αγωγή των Αικατερίνης χήρας Αθανασίου Δάβαρη, Ελένης χήρας Γ. Σκολαρίκου και Παναγιώτη Ι. 

Σκολαρίκου κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία διεκδικούν εναλλακτικά:  

Είτε την απόδοση του καταληφθέντς αγροτεμαχίου τους, εμβαδού 810τ.μ., την κατεδάφιση του 

αντλιοστασίου του Βιολογικού Καθαρισμού και την καταβλή αοζημίωσης για ηθική βλάβη (ποσού 

15.000,00 ευρώ στον καθένα) 

Είτε την καταβολή της αγοραίας αξίας του αγροτεμαχίου (κατ’ αυτούς ποσού 81.000,00 ευρώ) 

Επί της υποθέσεως αυτής, είχα υποβάλλει προς την αρμόδια ΔΕΥΑΤΗΛ, στις 04.05.2011 σχετική 

γνωμοδότηση – ενημερωτικό σημείωμα, χωρίς έκτοτε να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. 

Ενόψει της εκδίκασης της ως άνω αγωγής την 03.03.2015 και λαμβανομένου υπόψη ότι ο Δήμος δεν 

έχει άλλα επιχειρήματα να αντικρούσει την αγωγή ουσιαστικά, πλην της ενστάσεως ελλείψεως παθητικής 

νομιμοποίησης επειδή στρέφεται κατά του Δήμου και όχι της ΔΕΥΑΤΗΛ και επικουρικώς να διεκδικήσει 

μικρότερα ποσά σε βάρος του, παρακαλώ να έχω εγκαίρως τις απαραίτητες κατευθύνσεις, οδηγίες και 

τυχόν στοιχεία για το χειρισμό της υπόθεσης». 

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 αρ. πρωτ: 26930/12.12.2014 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− την από 04.05.2011 σχετική γνωμοδότηση – ενημερωτικό σημείωμα προς τη ΔΕΥΑΤΗΛ 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την αναβολή της συζήτησης του θέματος σχετικά με τη λήψη απόφασης περί αγωγής Αικ. Δάβαρη & 
λοιπών κατά του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με το αντλιοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού. 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 4.850,92 ευρώ για τον 
τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του Δήμου 
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Αρ. Απόφ.: 42/2015    
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής συνολικού ποσού 4.850,92 ευρώ για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του Δήμου» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 2819/17.02.2015 εισήγηση του Γραφείου 
Κίνησης του Δήμου, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σύμφωνα με την  υ.α 68176/4406/29-12-2014, με την οποία  τροποποιείται η ημερομηνία απαγόρευσης 

της κυκλοφορίας των οχημάτων  που δεν φέρουν ΣΑΠ, σύμφωνα με την υ.α 28366/2098/06, από την 

1/1/15 που ισχύει σήμερα ως εξής: Από 01/04/15 η από την ημερομηνία λήξης του δελτίου τεχνικού 

ελέγχου εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη της 01/04/15 θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων 

κατηγοριών Μ2 Μ3 Ν2 Ν3 Ο3  Ο4  που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα, μετά την 01/01/1999, τα οποία 

δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής, κατά την πέδηση. Εφόσον ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιηθεί πριν 

τις 31/03/15 και διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα  αντιεμπλοκής κατά την 

πέδηση, θα χορηγείται ετήσια καταλληλότητα και στο χώρο των παρατηρήσεων του δελτίου τεχνικού 

ελέγχου θα αναγράφεται η παρατήρηση (το όχημα δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την 

πέδηση,(ΑΒS), και οφείλει να εφοδιαστεί με αυτό έως τον επόμενο τεχνικό έλεγχο.  

Σας παραθέτω αναλυτική κατάσταση των οχημάτων του δήμου που πρέπει να περάσουν από τεχνικό 

έλεγχο, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας. 

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ ΕΙΔΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟ 
1 ΚΗΙ-7307 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197,60 

2 ΚΗΟ-5635 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197,60 

3 ΚΗΟ-6036 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197,60 

4 ΚΗΟ-6040 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197,60 

5 ΚΗΟ-6093 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197,60 

6 ΚΗΙ-3195 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197,60 

7 ΚΗΟ-6171 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197,60 

8 ΚΗΟ-6032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197.60 

9 ΚΗΟ-6120 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197,60 

10 ΚΗΙ-3020 ΝΤΑΛΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 219,66 

11 ΚΗΙ-3088 ΚΑΔΟΦΟΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 197,60 

12 ΚΗΗ-5545 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 168,40 

13 ΚΗΗ-2285 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 124,40 

14 ΚΗΙ-3057 ΒΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 124,40 

15 ΚΗΙ-3056 ΒΑΝ  ΥΔΡΕΥΣΗ 124,40 
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16 ΚΗΗ-2170 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 124,40 

17 ΚΗΗ-2171 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 124,40 

18 ΚΗΟ-6038 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ 124,40 

19 ΚΗΟ-6039 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 124,40 

20 ΚΗΟ-6133 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΥΔΡΕΥΣΗ 124,40 

21 ΚΗΥ-8431 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ 124,40 

22 ΚΗΙ-3140 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΠΡΑΣΙΝΟ 124,40 

23 ΚΗΙ-7324 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ 124,40 

24 ΚΗΙ-7310 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 176,70 

25 ΚΗΙ-7331 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 176,70 

26 ΝΧΑ -6040 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 219,66 

27 ΚΗΟ-6144 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 176,70 

28 ΚΗΟ-6050 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 176,70 

29 ΚΗΗ-2213 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 65,00 

30 ΚΗΙ-3158 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 55,00 

31 ΚΗΗ-5520 ΝΤΑΛΙΚΑ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 72,00 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για τον τεχνικό 
έλεγχο των ανωτέρω οχημάτων είναι απαραίτητη η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 
συνολικού ποσού 4.850,92 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010 και των 
άρθρων 32, 34,37 του από 17-5-59 Β.Δ/τος. 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− την αρ. πρωτ: 2819/17.02.2015 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του 
Δήμου Λαυρεωτικής ως κατωτέρω: 

− ποσό 223,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6323 

− ποσό 2.496,76 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323 

− ποσό 1.040,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 
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− ποσό 841,66 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6323 

− ποσό 248,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6323 
Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ 30/ Ηλεκτρονικό. Η 
προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 20 Μαΐου 2015. 
Γ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Λαυρεωτικής για την αποστολή ειδοποιητηρίων 
ύδρευσης 
Αρ. Απόφ.: 43/2015    

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

προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου 

Λαυρεωτικής για την αποστολή ειδοποιητηρίων ύδρευσης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την από 17.02.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή των ειδοποιητηρίων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου απαιτείται η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 

11.000,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59. 

Με την υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

50.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.  

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

11.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6221, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής». 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 

− τη ΔΥ/17.02.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015, 
για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 
Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου, Νικόλαο Μαργαρίτη, ΔΕ1, με βαθμό Δ’. Η προθεσμία 
για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 20 Μαΐου 2015. 
Γ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 44/2015    

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

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

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

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/18.02.2015 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: 
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Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.600,00 € 2.280,00 € Α-323 

2 30-7336.014 
Συντήρηση και επισκευή αθλητικών χώρων Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας 25.000,00 € 615,00 € Α-324 

3 30-6662.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 15.000,00 € 152,50 € Α-325 

4 30-7336.009 
Προμήθεια υλικών για την επισκευή αποδυτηρίων 
γηπέδου "Π. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" 25.000,00 € 1.700,00 € Α-326 

5 10-7133 
Προμήθεια και τοποθέτηση ντουλάπας στο Γραφείο 
Εσόδων 3.000,00 € 1.537,50 € Α-327 

6 10-6265 
Επισκευή επίπλων στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής 2.000,00 € 1.450,00 € Α-328 

7 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Κερατέας 12.000,00 € 12.000,00 € Α-329 

8 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Λαυρεωτικής 12.000,00 € 12.000,00 € Α-330 

9 20-7135.001 Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΙ 3020 επικαθήμενο 40.000,00 € 6.180,00 € Α-331 

10 25-6264.002  
Έκδοση πιστοποιητικού μηχανολόγου για υποσταθμό 
μέσης τάσης Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 10.000,00 € 246,00 € Α-332 

11 25-6633 

Προμήθεια αντιδραστηρίων (έτοιμα φιαλίδια) για τις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 
(επαναψήφιση αρ.768/14 απόφαση Δημάρχου) 3.000,00 € 593,60 € Α-333 

12 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 110.580,00 € 15.000,00 € Α-334 

13 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 31.800,00 € 8.000,00 € Α-335 

14 80-8242.010 Κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθό 500,00 € 500,00 € Α-336 

15 80-8242.011 Κρατήσεις από περικοπές υπαλλήλων που απεργούν 2.500,00 € 2.500,00 € Α-337 

16 10-7134 
Προμήθεια antivirus για τις ανάγκες της Τεχνικής 
Υπηρεσίας 8.000,00 € 57,00 € Α-338 

 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 45/2015    

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

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:3183/19.02.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, 

η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την 

σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των κατωτέρω 

αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις 
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της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να 

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου 
Λαυρεωτικής 

7500,00 Α-24 Α-256 

2.  00-6737.003 Διάφορα έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ – αμοιβή 
εκκαθαριστών κλπ 

7995,00 Α-250 Α-257 

3.  20-6211  Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών κλπ 

490.000,00 Α-70 Α-258 

4.  20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.500,00 Α-71 Α259 

5.  20-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση 
οχημάτων 

20.000,00 Α-154 Α-260 

6.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 53.563,48 Α-80 Α-261 

7.  80-8115.001 Διάφορα έξοδα 49.545,44 Α-114 Α-262 

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

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010 

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

- την αριθμ. πρωτ:3183/19.02.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

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

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου 
Λαυρεωτικής 

7500,00 Α-24 Α-256 

2.  00-6737.003 Διάφορα έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ – αμοιβή 
εκκαθαριστών κλπ 

7995,00 Α-250 Α-257 

3.  20-6211  Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών κλπ 

490.000,00 Α-70 Α-258 

4.  20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.500,00 Α-71 Α259 

5.  20-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση 
οχημάτων 

20.000,00 Α-154 Α-260 

6.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 53.563,48 Α-80 Α-261 

7.  80-8115.001 Διάφορα έξοδα 49.545,44 Α-114 Α-262 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.2/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: «προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 
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ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», 
διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 46/2015    

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 αριθμ.2/2015 μελέτης 

της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές 

του Δήμου Λαυρεωτικής», διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13098/2014 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού 
σχετικά με την αναγκαιότητα της προμήθειας. 

− Το αριθμ. πρωτ: 25234/21.11.2014 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

− Την αριθμ.78/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ.448/2014 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε. 

− Το αριθμ. πρωτ:438/13.01.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

− Το αριθμ. πρωτ: 3224/20.02.2015 νέο αίτημα του Προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού. 

− Την υπ’ αριθμ.2/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τίτλο: «προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 
ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 49.239,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 60.564,59 ευρώ. 

− Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 
2015 και ειδικότερα στον ΚΑ 20-7131.009 με τίτλο: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

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

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

− Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ). 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στα προς 
συντήρηση δίκτυα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπ’ 
αριθμ.2/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
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στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης και να 
καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7131.009 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2015. 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/0010 

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

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

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

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

− Την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «συγκρότησης επιτροπών 
διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών προμηθειών έτους 2015», 

−  Την υπ’ αριθμ.2/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

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

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.2/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τεχνικές προδιαγραφές 
και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού προϋπολογισμού, με ΦΠΑ 23%, 60.564,59 ευρώ, για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπ’ αριθμ.2/2015 μελέτης. 
Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 60.564,59 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7131.009 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. 
Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ……………. του έτους 2015, ημέρα …….., ενώπιον της Επιτροπής 

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

έναρξης την …..και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την ……... 

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

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

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

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

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

Δ. Η παρούσα διακήρυξη. 

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

Στ. Κάθε σχετική εγκύκλιος που αφορά τις προμήθειες των ΟΤΑ. 

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

είναι: α) τεχνική έκθεση, β) τεχνικές προδιαγραφές & παράρτημα Α, γ) συγγραφή υποχρεώσεων, δ) 

ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των στο ποσό των 60.564,59 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7131.009 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2015. 

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

γλώσσα.  

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

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής 

(Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 έως ώρα 14:00. 

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών: 2292 3 20145 & 2292 3 20147. 

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

παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης: 

(α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(β) Συνεταιρισμοί 

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

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

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

μελέτης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 984,79 €  και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης 

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

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

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

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

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

κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

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

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

καθαρού συμβατικού ποσού. 

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

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

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

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

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

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

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

− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας) 

− Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και 

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

του διαγωνισμού. 

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

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

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

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

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

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

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 
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− Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση 

ή αναγκαστική διαχείριση. 

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

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

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

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

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

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

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

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

πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

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

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

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

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο, στο οποίο θα 

παρασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά καθώς και ο τόπος εγκατάστασής τους. Τα προαναφερόμενα 

δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα Κοινοτικής Προέλευσης. 

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

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

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 10: Απαιτήσεις 
Η επιλογή των υλικών έγινε με κριτήριο τους τύπους των ήδη χρησιμοποιούμενων υλικών, αφού αυτά θα 

χρησιμοποιηθούν στις ήδη υπάρχουσες διατάξεις φωτισμού (φωτιστικά σώματα), που διαθέτει ο Δήμος. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει την ημέρα του διαγωνισμού πλήρη βιβλιογραφία και 

τεκμηρίωση για τα προσφερόμενα είδη. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από μια τεχνικά αποδεκτών λύσεων όσο αφορά τους λαμπτήρες, 

τότε σαν κριτήριο θα χρησιμοποιηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, η διάρκεια ζωής και η φωτεινή 

ισχύ. 

Οι λαμπτήρες και τα άλλα υλικά θα πρέπει να καλύπτουν τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά πρότυπα που 

αφορούν την λειτουργία τους, την κατασκευή τους, αλλά και την απόρριψή τους στο περιβάλλον. 

ΑΡΘΡΟ 11: Υποβολή προσφορών 
Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των υλικών. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται 

για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

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

δύο (2) αντίγραφα. 
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Οι προσφορές Θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

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

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

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

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

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

προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για την «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για την  συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 

ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», για το κάθε 

προϊόν σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 

για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, 

με το Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

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

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

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

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

Επιτροπής. 

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

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

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

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

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

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 

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

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

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

γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα στην ελληνική εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 

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

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

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

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

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

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

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

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

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

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

πρόσωπο. 

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

κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

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

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

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

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

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

από την εταιρεία αυτή. 

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

Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 

μπορούν (χωρίς να είναι προϋπόθεση) να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ή 

εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωπο.  

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 
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Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

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

διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

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

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

αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

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

ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

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

προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 

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

διακήρυξης, απορρίπτονται.  

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

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

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

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

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

και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 

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

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ  14: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο 

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  

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

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

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

των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  

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

τιμολογίου της αρ.2/2015 μελέτης. 

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού. 

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

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

διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

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

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

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

Η σύμβαση καταρτίζεται από το Δήμο και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

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

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

− Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

− Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

− Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 

− Την τιμή. 

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

− Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

− Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

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

αναπροσαρμογή. 

− Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
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Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

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

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

Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο. 

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

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

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

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

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

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

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

ή εκπτώσεις. 

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

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 17: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 

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

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

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

εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 της παρούσης. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 

κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υπ’ αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 18: Ποιότητα υλικών – Χρόνος παράδοσης 
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Α) 

της αριθμ.2/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή 

να προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο ποιότητας των υλικών. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής, η παράδοση θα είναι τμηματική, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος, από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραδίδει το υλικό μέσα σε χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

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

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

ΑΡΘΡΟ  19: Παραλαβή των υλικών 
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Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής (σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ). Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο 

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

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

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

προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών.  

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 20: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με την ποσότητα που 

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

τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες 

γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή 

έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

(α) Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% 

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

(γ) Υπέρ Δημοσίου 0,25%  

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

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

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

συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

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

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

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

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

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

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

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 22: Τελικές Διατάξεις  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 21 από 21 

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

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

 
 

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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