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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 8 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 19 Ιουλίου 2016  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 19 Ιουλίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 12:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 15.07.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος   
Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 113/2016 

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 2016, 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/15.07.2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/15.07.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρονται ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 30-6662.003 Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τη 
συντήρηση των δημοτικών κτιρίων 20.000,00 € 1.335,00 € 608 

2 00-6495.006 
Ανανέωση συμβολαίου δικαιώματος χρήσης και 
συντήρησης του μηχανογραφικού συστήματος 
της ΔΗΚΕΔΗΛ 

2.500,00 € 620,00 € 613 

3 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Κερατέας  
(πάγια προκαταβολή) 13.800,00 € 577,50 € 609 

4 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Λαυρίου  
(πάγια προκαταβολή) 13.800,00 € 470,00 € 610 

5 30-6261.004 Προμήθεια & τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο 
Κλειστό Γυμναστήριο του 4ου ΔΣ Κερατέας 27.200,00 € 3.660,00 € 614 

6 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων - επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού (παγία προκαταβολή) 18.000,00 € 1.000,00 € 612 

7 30-6662.003 Προμήθεια σιδηρού εξοπλισμού (πάγια 
προκαταβολή) 20.000,00 € 500,00 € 611 

8 20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  
(υπόλοιπο Διαγωνισμού) 28.044,65 € 18.044,65 € 616 

    ΣΥΝΟΛΟ   26.207,15 €   

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 
2017 
Αρ. Απόφ.: 114/2016    

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

Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ 
αριθμ. πρωτ: 11783/14.07.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η 

Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ή την αναπροσαρμογή αυτών.  
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Με την υπ΄αριθμ.212/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αποτελεί τροποποίηση της 

υπ΄αριθμ.184/2015 καθορίστηκαν τα τέλη Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Λαυρίου και της Δ.Ε. Κερατέας για το 

έτος 2016, τα οποία ισχύουν έως και σήμερα ως εξής:  

Α. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ   

                                                                                 

Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου         1.000,00 €.                                                  

Λόγω της ρυμοτομίας των κοιμητηρίων απαγορεύεται η παραχώρηση διπλού τάφου στα Κοιμητήρια 

Λαυρίου. 

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑΦΕΣ                                                                                    

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο              30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                    30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως       100,00 €. 

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή                                               30,00 €. 

β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου           35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 75,00 € το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος  120,00 € το χρόνο. 

γ) Για το 6ο έτος   170,00 € το χρόνο.  

δ) Πέραν της εξαετίας  300,00 € το χρόνο. 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  

α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο    30,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Β. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου            400,00 €. 

Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου δεν επιτρέπεται. 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                    

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή                                                30,00 €. 
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β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ  

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 75,00 € το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος  120,00 € το χρόνο. 

γ) Για το 6ο έτος   170,00 € το χρόνο.  

δ) Πέραν της εξαετίας  300,00 € το χρόνο. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο  30,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 €. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Γ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 

Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου              1.000,00 €.   

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                  

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 

 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή                                                15,00 € 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 € 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 75,00 € το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος  120,00 € το χρόνο. 

γ) Για το 6ο έτος  170,00 € το χρόνο.  

δ) Πέραν της εξαετίας  300,00 € το χρόνο. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  

α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο    30,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 € . 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Δ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
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Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 €.   

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                     

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή                                                15,00 €. 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 75,00 € το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος  120,00 € το χρόνο. 

γ) Για το 6ο έτος   170,00 € το χρόνο.  

δ) Πέραν της εξαετίας  300,00 € το χρόνο. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο     30,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο  30,00 €. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 €  ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Ε. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ) 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 €.   

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                  

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή                                                15,00 €. 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 75,00 € το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος  120,00 € το χρόνο. 

γ) Για το 6ο έτος  170,00 € το χρόνο.  

δ) Πέραν της εξαετίας  300,00 € το χρόνο. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   30,00 € ετησίως. 
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β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

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, παρ.1, περ.ζ’ του Ν.3852/2010 

− Τις υπ’ αριθμ.184/2015 και 212/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Την αρ. πρωτ: 11783/14.07.2016 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων Λαυρεωτικής για το έτος 2017, ως κατωτέρω: 
Α. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ                                                                                   
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου         1.000,00 €.                                                  
Λόγω της ρυμοτομίας των κοιμητηρίων απαγορεύεται η παραχώρηση διπλού τάφου στα Κοιμητήρια 
Λαυρίου. 
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                    
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        170,00 €. 
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                30,00 €. 
β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου             35,00 €. 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00 € το χρόνο. 
β) Για το 5ο έτος  50,00 € το χρόνο. 
γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, 50,00 € το χρόνο. 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 
γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 €. 
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5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
 
Β. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου            400,00 €. 
Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου δεν επιτρέπεται. 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                    
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        170,00 €. 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                30,00 €. 
β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου             35,00 €. 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ  
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00 € το χρόνο. 
β) Για το 5ο έτος  50,00 € το χρόνο. 
γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, 50,00 € το χρόνο. 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο  30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 
γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 €. 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
 
Γ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου              1.000,00 €.   
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                  
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        170,00 €. 
 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                15,00 € 
β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου             35,00 €. 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00 € το χρόνο. 
β) Για το 5ο έτος  50,00 € το χρόνο. 
γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, 50,00 € το χρόνο. 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 
γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 €. 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
 
ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 €.   
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                     
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        170,00 €. 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                15,00 €. 
β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου             35,00 €. 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00 € το χρόνο. 
β) Για το 5ο έτος  50,00 € το χρόνο. 
γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, 50,00 € το χρόνο. 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο     30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο  30,00 €. 
γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 €. 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 €  ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
 
Δ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ) 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 €.   
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                  
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α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        170,00 €. 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                15,00 €. 
β) Αγορά κυτίου Οστεοθήκης                   35,00 €. 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00 € το χρόνο. 
β) Για το 5ο έτος  50,00 € το χρόνο. 
γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, 50,00 € το χρόνο. 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 
γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 €. 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 
Αρ. Απόφ.: 115/2016    

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

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 
πρωτ: 11784/14.07.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με  τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η 

Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  

Ο συντελεστής του τέλους διαφήμισης καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση 

της Οικονομικής Επιτροπής (Εγγρ.Υπ.Εσωτ.7661/09.05.2012) μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου 

ορίου που ορίζει για κάθε κατηγορία διαφήμισης το άρθρο 15 του Β.Δ 24/9-20/10/1958, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 9 του 

Ν.2880/2001. 
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Η διάταξη με την οποία εξουσιοδοτείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει το συντελεστή μεταξύ των 

ορίων που προβλέπει ο Νόμος, κρίθηκε αντίθετη στο άρθρο 78 του Συντάγματος (ΣΤΕ 

140/2013,139/2013,138/2013,παραπ. στην Ολομέλεια) 

Με την υπ΄αριθμ.183/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα τέλη Διαφήμισης του 

Δ. Λαυρεωτικής για το έτος 2016, τα οποία ισχύουν έως και σήμερα και συγκεκριμένα : 

I. Για τις κατηγορίες διαφήμισης Α΄, Β΄ και Γ΄ καθορίστηκαν στη μέση τιμή, η οποία προκύπτει από τα 

ορισμένα πλαίσια τιμών που θέτει ο Νόμος για εκάστη κατηγορία ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: α. μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή 

προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και 

κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών 

με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ. σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών 

και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων  που καθορίζονται από τη 

διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ. μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους 

δημόσιους χώρους, και ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών 

λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, το τέλος είναι 0,26 ευρώ ανά μ2 εβδομαδιαίως. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 
(α) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται σε 

ηλεκτρονικές εφημερίδες το τέλος είναι 44,02 ευρώ ανά μ2 ετησίως. 
(β) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι 17,61 ευρώ ανά 
μ2 ετησίως. 
(γ) περίπτωση: Διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα το τέλος  είναι 11,295 ευρώ 
ανά μ2 ετησίως. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 
Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ 50 

εκατοστόμετρα το τέλος είναι 1,23 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. 
Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διατάσεων εισπράττεται το ανάλογο πολλαπλάσιο 

τέλος. 

II. Για την κατηγορία διαφήμισης Δ΄ καθορίστηκαν στην τιμή ως αυτή προβλέπεται εκ του Νόμου (αρ. 25 

Ν. 2753/17-11-99) ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ 
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία, και παρεμφερή καταστήματα με ημερολόγια, 

δώρα έντυπα καθώς και κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από 
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αέρος με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης της διαφήμισης (αρ. 

25 του Ν. 2753/17-11-99).  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

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, παρ.1, περ.ζ’ του Ν.3852/2010 

− Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Β.Δ/τος 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 5 του Ν. 1900/90 και τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 2880/2001 

− Την αρ. πρωτ: 11784/14.07.2016 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, μηδενική αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης σε όλες τις 
κατηγορίες για το έτος 2017, ήτοι: 
Ι. Για τις κατηγορίες διαφήμισης Α’, Β’ και Γ’ στην μέση τιμή, η οποία προκύπτει από τα ορισμένα 
πλαίσια τιμών που θέτει ο Νόμος για έκαστη κατηγορία ως εξής: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: 
α. μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, 
οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του 
οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,  
β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών με συναίνεση 
του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,  
γ. σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και 
γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ. μέσα σε καταστήματα, 
κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και 
στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, το τέλος να είναι 
0,26 ευρώ ανά μ2 εβδομαδιαίως. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 
(α) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται σε 
ηλεκτρονικές εφημερίδες το τέλος  να είναι 44,02 ευρώ ανά μ2 ετησίως. 
(β) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος να είναι 17,61 ευρώ 
ανά μ2 ετησίως. 
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(γ) περίπτωση: Διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα το τέλος να είναι 11,295 
ευρώ ανά μ2 ετησίως. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 
Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ 50 
εκατοστόμετρα το τέλος να είναι 1,23 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. 
Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διατάσεων εισπράττεται το ανάλογο πολλαπλάσιο 
τέλος. 
ΙΙ. Για την κατηγορία διαφήμισης Δ’, στην τιμή ως αυτή προβλέπεται εκ του Νόμου (αρ. 25 Ν. 2753/17-
11-99) ως εξής: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’ 
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία, και παρεμφερή καταστήματα με ημερολόγια, 
δώρα έντυπα καθώς και κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από 
αέρος με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης της διαφήμισης (αρ. 
25 του Ν. 2753/17-11-99).  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου 
Λαυρεωτικής για το έτος 2017 
Αρ. Απόφ.: 116/2016    

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

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11785/14.07.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων καθορίζεται µε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα µε 

το άρθρο 13 του ΒΔ της 24 / 9 - 20 / 10 / 58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080 / 80 και 

τροποποιήθηκε µε το αρθρ. 16Ν. 1828/89 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004.  

Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που 

αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣΤΕ 140/89 ΔιΔικ 1990 σελ 

1228, Τρ ΔΠρβόλου 506/1998 ΔιΔικ 1999 (σελ 509) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή 

Ανειδίκευτων εσόδων (Εγκ. Υπ.Εσ. 31727/13-4-1978).  

Για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του τέλους, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

του, αφ’ ενός µεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο, αφ’ 

ετέρου δε το βαθμό μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από 

την έκδοση της αμέσως προηγούμενης απόφασης.   
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Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή 

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη 

λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται 

μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.  

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπουν ότι σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος 

καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης της 

άδειας χρήσης αναγραφόμενου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής 

επιστολής. 

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  50 του 

Ν.4257/2014, «μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες 

δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ 

της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται 

το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε 

κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο 

αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού. 

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, 

αναγραφόμενης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που 

καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των 

προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων 

συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη 

χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν 

επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το 

δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.» 

Επιπροσθέτως για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα υπενθυμίζεται ότι ο Ν. 4093/2012, 

(Φ.Ε.Κ. 222/Α/12-11-2012 ), στην παράγραφο ΣΤ.2 περίπτωση 5, ορίζει, ότι από 1/1/2014 οι δικαιούχοι 

εκμετάλλευσης ενός περιπτέρου, εκτός από τον χώρο που καταλαμβάνουν τα λειτουργικά στοιχεία του 

περιπτέρου, (ψυγεία, σταντ κ.τ.λ.), θα υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους και για τον 

κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου , σύμφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 

1080/1980. 

Επομένως στην απόφαση που θα ληφθεί για την περίπτωση της κατάληψης χώρου από περίπτερα θα 

πρέπει να οριστεί τιμή και για το κουβούκλιο εκτός από τον  χώρο πέριξ του περιπτέρου. 

Οι τιμές που ισχύουν σήμερα, σύμφωνα µε την υπ΄ αριθμ. 182/2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ανά κατηγορία, είναι οι εξής: 
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Ι. 1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την έκθεση 

εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές είναι: 

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως 

Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως 

2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00 €/τ.μ. 

μηνιαίως. 

3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις: 

Α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες. 

Β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως. 

Γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούνα παρκ, κ.λ.π., από 0,50€/τ.μ. ή 2,00 € ανά θέση 

(εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία. 

4) Για τις θέσεις που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που δικαιούνται από την άδειά 

τους (1,95 τ.μ.): 

Α) Για τα περίπτερα της πόλης: 32,00 €/τ.μ. ετησίως. 

Β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.  

5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως. 

6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και 

λαχανικών ως και καντίνες το τέλος έχει οριστεί σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από την χρονική 

διάρκεια κατάληψης. 

 ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
1.500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις παρακάτω παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης σε τράπεζες 

και 700,00 ευρώ ετησίως για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1. Τράπεζα «EUROBANK»            Λεωφόρος Αθ. Λαυρίου 1 
2. Τράπεζα «ALPHA BANK»             Μουσουργού & Μητροπούλου         1 
3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ    Λεωφ. Αθηνών 8                            1 
4. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ»                   Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου               1 
5. Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»                 Λιμάνι Λαυρίου                                1 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1. Τράπεζα «ALPHA BANK»             Λεωφ. Λαυρίου  43                                1 
2. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ»                   Λεωφ. Λαυρίου & Κέκρωπος                 1 
3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ    Λεωφ. Λαυρίου & Περικλέους          1 
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 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 
3.000,00 ευρώ /τεμ. ετησίως για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από αυτόματες ταμειολογιστικές 

μηχανές (ΑΤΜ) τραπεζών για συναλλαγές κοινού 

28,00 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για τη χρήση υπεδάφους από δεξαμενές υγρών καυσίμων των 

πρατηρίων 

Για χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η προγενέστερη 

υπ. αριθμ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΙΙ. Ορίζει τις ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 

Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Κέντρο της πόλης που 

περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις 

περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά. 

Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία 

Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, Θορικό, 

Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας (πόλη και 

οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

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, παρ.1, περ.ζ’ του Ν.3852/2010 

− Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.∆/τος της 24 / 9 - 20 / 10 / 58, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 3 του Ν.1080 / 80 και τροποποιήθηκε µε το αρθρ. 16Ν. 1828/89 και την παρ. 2 του άρθρου 16 
του Ν. 3254/2004. 

− Την υπ’ αριθμ.182/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Την αρ. πρωτ: 11785/14.07.2016 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών τελών κοινοχρήστων 
χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2017 και τη διατήρησή τους στις ισχύουσες τιμές όπως αυτές 
έχουν παρακάτω: 

Ι. 1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την έκθεση 
εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές θα είναι: 

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως 
Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως 
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2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00 €/τ.μ. 
μηνιαίως. 

3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις: 
Α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες. 
Β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως. 
Γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούνα παρκ, κ.λ.π., από 0,50€/τ.μ. ή 2,00 € ανά θέση 

(εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία. 
4) Για τις θέσεις που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που δικαιούνται από την άδειά 

τους (1,95 τ.μ.): 
Α) Για τα περίπτερα της πόλης: 32,00 €/τ.μ. ετησίως. 
Β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.  
5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως. 
6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και 

λαχανικών ως και καντίνες το τέλος ορίστηκε σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από την χρονική 
διάρκεια κατάληψης. 
 ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
1.500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις παρακάτω παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης σε 
τράπεζες και 700,00 ευρώ ετησίως για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Τράπεζα «EUROBANK»            Λεωφόρος Αθ. Λαυρίου 1 
2 Τράπεζα «ALPHA BANK»             Μουσουργού & Μητροπούλου         1 
3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ    Λεωφ. Αθηνών 8                            1 
4 Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ»                   Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου               1 
5 Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»                 Λιμάνι Λαυρίου                                1 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Τράπεζα «ALPHA BANK»             Λεωφ. Λαυρίου  43                                1 
2 Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ»                   Λεωφ. Λαυρίου & Κέκρωπος                 1 
3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ    Λεωφ. Λαυρίου & Περικλέους          1 

 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 
3.000,00 ευρώ /τεμ. ετησίως για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από αυτόματες ταμειολογιστικές 
μηχανές (ΑΤΜ) τραπεζών για συναλλαγές κοινού 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 17 από 42 

28,00 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για τη χρήση υπεδάφους από δεξαμενές υγρών καυσίμων των 
πρατηρίων 
Για χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η 
προγενέστερη υπ. αριθ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
ΙΙ. Ορίζει τις ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 
Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Κέντρο της πόλης που 
περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις 
περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά. 
Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία Παρασκευή, 
Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, Θορικό, Εργατικές 
Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας (πόλη και οικισμούς) 
και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αριθμ. πρωτ:11675/13.07.2016 πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» - κατακύρωση 
Αναδόχου 
Αρ. Απόφ.: 117/2016 

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 αριθμ. 

πρωτ:11675/13.07.2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου 

Λαυρεωτικής’’ - κατακύρωση Αναδόχου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

− Το ΔΥ/22.06.2016 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου με θέμα: «ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 10199/24.06.2016 πρωτογενές αίτημα του Γραφείο Προμηθειών, το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004653880 

− Την υπ’ αριθμ.7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή της Υπηρεσίας 

− Τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 στους ΚΑ:10-6253, 
15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253, 70-6253 του οποίου έχει προβλεφθεί συνολική πίστωση 36.500,00 
ευρώ 
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− Την αριθμ.6/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων 

− Την αριθμ.12/2016 μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο: 
«ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2016 – 2017» 

− Την υπ’ αριθμ.98/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της μελέτης 
και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 

− Την υπ’ αριθμ. 366/2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 13 Ιουλίου 2016, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών. Ακολούθως, συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ: 
11675/13.07.2016 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, το οποίο διαβιβάσθηκε προς έγκριση 
στην Οικονομική Επιτροπή και σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 13 Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει 

τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 366 (αριθμ. πρωτ: 

10952/01.07.2016) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», 

προϋπολογισμού δαπάνης 36.500,00 ευρώ. 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στις εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ», αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

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

με ΑΔΑ: 6ΒΟΔΩΛ1-4ΗΕ. Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

16PROC004700892. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου 

Λαυρεωτικής: 

1. Καραγιώργου Αναστασία, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Λιούμης Χρήστος, ΔΕ29 Οδηγών 

3. Σωφρόνης Δημήτριος, ΔΕ1 Διοικητικού 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών από τους 

ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν 

και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσαν οι ακόλουθοι: 
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1. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική Εταιρεία, με έδρα στην Καλλιθέα, Λεωφ. 

Συγγρού 254-258, με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 11643/13.07.2016, η οποία εκπροσωπείται 

στον παρόντα διαγωνισμό από τον κο Αντώνιο Δουγένη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Ρ095555. 

2. INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, με έδρα στο 14ο km Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 

11647/13.07.2016, η οποία εκπροσωπείται στον παρόντα διαγωνισμό από τον κο Επαμεινώνδα Κανέλλη 

του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΖ 104131. 

Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας (11:00) και αφού δεν 

παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης 

προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τα δικαιολογητικά και 

συντάχθηκε ο πίνακας των δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος 

πρακτικού. 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατέθηκαν από τους δύο (2) 

συμμετέχοντες διαπίστωσε ότι προσκομίστηκαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 

συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Συνεπώς, και οι δύο (2) προσφορές γίνονται δεκτές και μπορούν να 

προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών. 

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής μονοέγραψαν και αποσφράγισαν τους φακέλους των τεχνικών 

προσφορών. 

Κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι και οι 

προσφορές των δύο (2) συμμετεχουσών εταιρειών είναι σύμφωνες με τους όρους της αριθμ.366/2016 

διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής και της αριθμ.12/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και ως εκ τούτου μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή 

στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής μονοέγραψαν και αποσφράγισαν τους φακέλους των 

οικονομικών προσφορών. 

Οι προσφορές που κατατέθηκαν έχουν ως εξής: 

Α. «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική Εταιρεία»:  
Ετήσια ολικά ασφάλιστρα: 23.690,00 ευρώ.  

Πρόσθετες καλύψεις: πυρός – τρομοκρατικές ενέργειες – ολική & μερική κλοπή: 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά όχημα και ανά 1.000,00 ευρώ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: 10,00 ευρώ 

Β. «INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων»: 
Ετήσια ολικά ασφάλιστρα: 27.560,57 ευρώ.  

Πρόσθετες καλύψεις: πυρός – τρομοκρατικές ενέργειες – ολική & μερική κλοπή: 
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Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά όχημα και ανά 1.000,00 ευρώ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: (2,20 + 5,80 + 

2,76) ευρώ =  10,76 ευρώ 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ.13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 

3. την υπ’ αριθμ.7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Διαγωνισμού, 

4. την αριθμ.12/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

5. την υπ’ αριθμ.98/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

6. την υπ’ αριθμ.366/2016 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του 

διαγωνισμού, 

7. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  
υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» στην εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική & 

Αντασφαλιστική Εταιρεία, με έδρα στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού 254-258, η οποία στον παρόντα 

διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από τον κο Δουγένη Αντώνιο του Παναγιώτη, στο συνολικό ποσό των 

23.690,00 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά της. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της  Οικονομικής 

Επιτροπής.» 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι κατά του ανωτέρω 
πρακτικού δεν κατατέθηκε καμία ένσταση και ζήτησε να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ.13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

− Την υπ’ αριθμ. 98/2016απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 

− Την υπ’ αριθμ.366/2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:11675/13.07.2016 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το υπ’ αριθμ. πρωτ: 11675/13.07.2016 πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού 
& Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής».  
Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη στο Δημοτικό 
Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 13 Ιουλίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής την εταιρεία 
«ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική Εταιρεία», με έδρα στην Καλλιθέα, Λεωφ. 
Συγγρού 254-258, η οποία στον διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από τον κο Δουγένη Αντώνιο του 
Παναγιώτη, με ΑΔΤ Ρ 095555, στο συνολικό ποσό των 23.690,00 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα 
οικονομική προσφορά της. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αριθμ. πρωτ: 11559/12.07.2016 πρακτικού κλήρωσης 
και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «κατασκευή 
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του Δημοτικού 
Σταδίου «Παν. Βογιατζής» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 118/2016 

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 αριθμ. πρωτ: 

11559/12.07.2016 πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου: κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», 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 

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, 
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παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ: 11254/06.07.2016 ανακοίνωση και 

διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση στις 12 Ιουλίου 2016 για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και 
αναπληρωματικών) προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή για τη διενέργεια διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαβίβασε  το  αριθμ. πρωτ: 11559/12.07.2016 πρακτικό 
κλήρωσης 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 αριθμ. πρωτ: 11254/06.07.2016 ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης 

−  Το αριθμ. πρωτ: 11559/12.07.2016  πρακτικό κλήρωσης  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ: 11559/12.07.2016  πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», το οποίο επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής: 
Τακτικά μέλη 
1.  Ζερβουδάκης Σταύρος ΠΕ Μηχ. Μηχανικών, Πρόεδρος 

2.  Λιούμης Ευάγγελος  ΤΕ Ηλ. Μηχανικών 

3.  Λιέπουρης Ιωάννης ΤΕ Μηχ. Μηχανικών 

  
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Αγγελή Ειρήνη ΠΕ Γεωπόνων 

2. Στόμης Κωνσταντίνος ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

3. Πνευματικός Παντελής ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση της υπ’ αριθμ.16/2016 μελέτης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που 
αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 
του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016 
Αρ. Απόφ.: 119/2016 

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 της υπ’ αριθμ.16/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των 

αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016». 

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». 

Κατόπιν ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
Δ22/οικ.32567/1170/14-07-2016 (αριθ. πρωτ. 11788/14-07-2016 Δήμου Λαυρεωτικής) έγγραφο του, το 
Υπουργείο Εργασίας γνωστοποιείσαι τη μη σύμφωνη γνώμη του ως προς την λειτουργία της 
Κατασκήνωσης μέσω Αναδόχου που θα προέκυπτε από την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του 
Δήμου Λαυρεωτικής». Για το λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής έλαβε την υπ’ αριθμ. 
121/2016 απόφαση, με την οποία ανακαλείται η υπ’ αριθμ.344/2016 διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού 
για την ανάθεση της υπηρεσίας «Οργάνωση και λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

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 της επικείμενης έναρξης των κατασκηνωτικών περιόδων. 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 κατωτέρω: 
 την υπ’ αριθ. Δ22/οικ.22418/730/2016 (ΦΕΚ 1488/Β/16-05-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
σχετικά με την «ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος σε Δήμους», 
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 τo αρ. πρωτ:12017/19.07.2016 εισήγηση του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας σχετικά με 
τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της, η 
οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004802285, 
 την υπ’ αριθμ.22/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για τη 
λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας για το έτος 2016 και έγινε η διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2016, με τίτλο: 
«έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης», 
 την υπ’ αριθμ. Α-340/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό, 
 την υπ’ αριθμ.396/2016 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για 
την προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία της Κατασκήνωσης, 
 την αριθμ.16/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα «προμήθεια τροφίμων 
για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 
2016», προϋπολογισμού δαπάνης 59.843,19 ευρώ, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις σχετικές 
ερμηνευτικές εγκυκλίους του. 
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 
 Τις διατάξεις του άρθρου 4 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης - ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 
185/Β/23.03.1993). 

Η προμήθεια αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες ειδών: 
Οι ομάδες των προμηθευόμενων ειδών και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά ομάδα είναι: 
ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού  8.030,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Β ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, προϋπολογισμού  5.939,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ  
ΟΜΑΔΑ Γ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού  16.573,30 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Δ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 4.770,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, προϋπολογισμού 3.008,84 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, προϋπολογισμού  1.238,93 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Ζ ΨΩΜΙ, προϋπολογισμού  6.800,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Η ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, προϋπολογισμού 1.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Θ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 11.592,92 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων ανέρχεται στο ποσό των 59.843,19 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης: 
(α)  για τις ομάδες Β, Ε, Στ, Θ, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
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προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού 
της Περιφέρειας Αττικής, ανάλογα με την κατηγορία των τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
13 του Ν.3438/2006. 
(β) για τις ομάδες Α, Γ, Δ, Ζ, Η, τη χαμηλότερη τιμή και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή 
περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών. 

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.3852/2010 

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

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

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

− Την αριθμ.16/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής», 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την αριθμ.16/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής για το 
έτος 2016», προϋπολογισμού δαπάνης 59.843,19 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.). 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης: 
(α) για την προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών & λαχανικών, νωπών οπωρολαχανικών, νωπών κρεάτων 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, ανάλογα με 
την κατηγορία των τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
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(β) για την προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου, παντοπωλείου, ψωμιού, ετοίμων σάντουιτς και ειδών 
ζαχαροπλαστικής τη χαμηλότερη τιμή και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα καλύπτουν 
τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1: Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ……… του έτους 2016, ημέρα ………….. ενώπιον της Επιτροπής 

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

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

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

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, για οποιαδήποτε λόγο, θα 

επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν με τη σειρά είναι τα εξής: 

1. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας 

3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου 

4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Η Τεχνική Έκθεση 

ΑΡΘΡΟ 3: 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 ώρες. 

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών: 2292 3 20147 & 2292 3 20161, Fax: 2292069130. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την 

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

την υποβολή των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 4: Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

ΑΡΘΡΟ 5: Δεκτοί στον Διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

γ. Συνεταιρισμοί 
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δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγυήσεις 
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. 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. 

Επειδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλες τις ομάδες ή για οποιεσδήποτε 

από αυτές το ποσό της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται αναλόγως. 
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 πέντε τοις εκατό (5%) του 

καθαρού συμβατικού ποσού. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών 

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή 

αποκλεισμού: 

1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 

παρούσας) 

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

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γ. 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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Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για 

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Α. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι: 

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

ανάλογη κατάσταση. 

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

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

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

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

υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.  

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

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

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

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

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

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

ανάλογη κατάσταση. 

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

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

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

σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

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

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

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

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

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

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

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

κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όλοι οι συμμετέχοντες, οφείλουν να 
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

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

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους 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 δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 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 Κατασκήνωση, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο 

καλύτερης ποιότητας  

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 οικονομική προσφορά. 

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως.  

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

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

Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα  εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

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

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

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση 

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

εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. (Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 

προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα 

συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, 
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υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή 

και με άλλο τρόπο αμοιβής). 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί 

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

δηλούντος. 

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

συμμετέχουν. 

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

προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας.  

ΑΡΘΡΟ 8: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την 

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 9: Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

- την τιμή των προσφερόμενων ειδών τροφίμων με Φ.Π.Α.. 

- το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 

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

απαράδεκτη. 

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

ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

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

οπωροκηπευτικών, κατεψυγμένων ψαριών & λαχανικών, ειδών κρεοπωλείου, η τιμή των οποίων 
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προσδιορίζεται με βάση το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου 

και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

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

λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό Θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

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

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

απόρριψη της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 10: Προέλευση των τροφίμων 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των ειδών που 

προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 11: Ισχύς Προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της, 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ματαιώνονται τα αποτελέσματα. 

ΑΡΘΡΟ 12: Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ακολουθεί τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής Εξοχής για το έτος 

2016, με ημερομηνία έναρξης την επομένη υπογραφής της σύμβασης και ημερομηνία λήξης την 15η 

Σεπτεμβρίου 2016. 

ΑΡΘΡΟ 13: Φάκελος προσφοράς 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε 

δύο (2) αντίγραφα. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές Θα επιδοθούν στην Επιτροπή 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. 
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Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

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

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

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

προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

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

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

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

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

ως απαράδεκτη. 

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

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

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές 

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

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

Επιτροπής. 

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

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 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. 

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

ΑΡΘΡΟ 14: Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών  
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 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. 

ΑΡΘΡΟ 15: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια από την αρμόδια 
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Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

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

διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

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

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

αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

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

ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

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

προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 

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

διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 16: 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. 
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- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς 

και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 

Η κατακύρωση της προμήθειας κατεψυγμένων ειδών, νωπού κρέατος και νωπών οπωρολαχανικών, θα 

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

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

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

Για τα υπόλοιπα (είδη γαλακτοπωλείου, είδη παντοπωλείου, ψωμί, έτοιμα σάντουιτς και είδη 

ζαχαροπλαστικής) η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 

αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

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

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 17: Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού – Συνέχιση διαγωνισμού 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έπειτα από εισήγηση 

– γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

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

προμηθευτές. 

ΑΡΘΡΟ 18: Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. 

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

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

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

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 19: Σύμβαση 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

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

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

− Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

− Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

− Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 
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− Την τιμή για τα τρόφιμα που έχει προσφερθεί τιμή. 

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

− Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

− Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

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

αναπροσαρμογή. 

− Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

− Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 

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

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

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

Η σύμβαση υπογράφεται από 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 20: Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται 

από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρ. 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού). 
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Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν: Μόνο από 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 

και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και 

την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδιο επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται 

δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχή κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 21: Παραλαβή των τροφίμων & χρόνος παράδοσης 
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση της Επιτροπής 

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

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

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

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

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

να εφοδιάσει την Κατασκήνωση με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. 

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

ανάλογα με τις ανάγκες της Κατασκήνωσης.  

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

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

και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

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

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

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

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

που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 

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

περί συσκευασίας των τροφίμων. 

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

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

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

παραδίδονται στην Κατασκήνωση. 
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Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) είναι υποχρεωμένος να παραδίδει  τα τρόφιμα στην Κατασκήνωση 

τρεις (3) φορές την εβδομάδα και από ώρα 7:00 π.μ. έως 9:00 π.μ. καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης, 

εκτός από το ψωμί που θα παραδίδεται κάθε μέρα έως τις 7:30 π.μ χωρίς αντιρρήσεις και δικαιολογίες 

ότι δήθεν υπάρχει έλλειψη κάποιου είδους από αυτά. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να παρουσιάζει 

έγκαιρα σχετική βεβαίωση από την Αγορανομία. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημάρχου να μετατίθεται, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 

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

συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 22: Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των τροφίμων, με 

απόφαση του Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

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

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

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

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

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

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον 

προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται 

πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών 

παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιμα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση 

παράδοσης από αυτόν των τροφίμων και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν 

επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε 

δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 

10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν 

παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα 

καταστρέφονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

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

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 
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να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

Η προθεσμία αυτή δε δύναται να παραταθεί. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και ο προμηθευτής δεν 

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

αυτής. 

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 23: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

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

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

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

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

παρούσας. 

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 24: Τρόπος Πληρωμής 
Η συμβατική αξία των προμηθευόμενων ειδών 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, ποσοστό 4% 

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

αξίας, πλην ΦΠΑ  

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

ΑΡΘΡΟ 25: Άλλα στοιχεία 
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Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσης 

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

προϋπολογισμό. 

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

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

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

Υπηρεσίας. 

Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, θα 

απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

ΑΡΘΡΟ 26: 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, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

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

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. 

Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή/ές που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 27: Τελικές Διατάξεις  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 2286/95 και η 

11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)  όπως ισχύουν. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης) : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 
2.320,41 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού» για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 120/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.320,41 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 

με τίτλο: ‘’φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού’’ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 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 αριθμ. πρωτ: 
11928/18.07.2016 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την πληρωμή 

των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 16416515 

2. Α.Π. 16415521 

3. Α.Π.16416612 

4. Α.Π. 16416610 

5. Α.Π. 16416613 

6. Α.Π. 16416611 

7. Α.Π 164146695 

8. Α.Π. 16416693 

9. Α.Π. 16416590» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι ανωτέρω παροχές 
αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Λαυρεωτικής. Η συνολική δαπάνη για την τοποθέτηση αυτών ανέρχεται στο ποσό των 
2.320,41 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής του 
έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού  2.320,41, ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού»  και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα. 

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

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

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

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 11928/18.07.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & 
Συγκοινωνιών και τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.320,41 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, με τίτλο: «φωταγώγηση 
κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – 
Μηχανικού, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει σύνδεση με το δίκτυο 
διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
19.10.2016. 
Γ. Η απόδοση των 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». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 121/2016 

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

αποφάσεις ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 13.07.2016 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ. σφαλμ. 

στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», σε περίπτωση ματαίωσης 

της δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ο οποίος 

είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

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

αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις 

της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να 

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού Ενότητας Κερατέας -348,90 Α-350 601 

2.  20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού Ενότητας Λαυρίου -421,40 Α-353 602 

3.  30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα 

-316,54 Α-486 603 

4.  10-7133 Έπιπλα – σκεύη -1.476,00 Α-414 604 

5.  10-7135 Λοιπός εξοπλισμός -241,50 Α-406 605 
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6.  10-6261.002 Συντήρηση – επισκευή Δημοτικού 
Καταστήματος Κερατέας 

-861,00 Α-407 606 

7.  30-6261.002 Επισκευή αθλητικού δαπέδου Κλειστού 
Γυμναστηρίου Κερατέας 

-3.850,00 Α-581 607 

8.  20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού -1.000,00 Α-476 615 

ΣΥΝΟΛΟ -8.515,34   
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ/τος 113/2010, 

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

- την από 13.07.2016 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 2016, συνολικού ποσού 
8.515,34 ευρώ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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