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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  2 3 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 31ης Αυγούστου 2016  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 31 Αυγούστου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 19:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 26.08.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Απόντα μέλη  : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 135/2016 

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 αριθμ. πρωτ:14053/25.08.2016 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. 
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Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -276,75 Α-331 Α-637 

2.  35-7135.001 Προμήθεια υλικών -305,04 Α-562 Α-638 

3.  35-6262.005 Κοπή ψηλών δέντρων Δ.Ε. Λαυρίου -123,00 Α-335 Α-639 

4.  30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού -2.152,50 Α-420 Α-640 

5.  30-6261.001 Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Γ. 
Ραφιάς 

-126,00 Α-634 Α-641 

6.  30-6261.001 Τοποθέτηση μοκετών & αποκατάσταση ζημιών 
αθλητικών εγκαταστάσεων 

-100,00 Α-580 Α-642 

ΣΥΝΟΛΟ -3.083,29   
 

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 αριθμ. πρωτ:14053/25.08.2016 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 3.083,29 
ευρώ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 136/2016 

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/26.08.2016 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
καθώς και το ΔΥ/26.08.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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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 20-7412.002 
Αποκατάσταση ζημιών στην ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση φωτισμού στην παιδική χαρά του 
λόφου Αγίου Ανδρέα Λαυρίου 

12.000,00 € 3.844,00 € 647 

2 35-6693.001 Προμήθεια λιπασμάτων - εδαφοβελτιωτικών για 
τη συντήρηση των χώρων πρασίνου 5.000,00 € 1.780,00 € 643 

3 20-7131.005 Προμήθεια μπαταριών φωτοβολταϊκών 
συστημάτων 7.800,00 € 7.440,00 € 650 

4 15-6261.001 Προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων 
αλουμινίου για το ΚΕΠ Κερατέας 45.000,00 € 3.162,00 € 648 

5 30-6422 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 € 3.000,00 € 651 

6 10-7133 Προμήθεια ξύλινων πινάκων  8.500,00 € 690,00 € 649 

7 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων 
ετών 303.612,37 € 72.386,57 € 652 

8 20-7412.002 
Αποκατάσταση ζημιών στην ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση φωτισμού στο πάρκο του λόφου 
Αγίου Ανδρέα Λαυρίου 

12.000,00 € 4.464,00 € 653 

9 00-6711.014 Υποχρεωτική επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ΚΑΠ 93.427,08 € 16.280,60 € 654 

10 00-6711.015 Υποχρεωτική επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ΚΑΠ 64.923,92 € 11.313,64 € 655 

11 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 71.790,00 € 13.134,00 € 656 

12 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΔΥ - ΥΓΕΙΟΝ. 
κλπ ειδικών θέσεων αιρετών, φοιτητών κλπ 26.100,57 € 10.580,97 € 657 

13 00-6311 Φόροι τόκων 3.196,00 € 2.196,00 € 658 

14 10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων 12.829,76 € 1.417,40 € 659 

15 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για 
κατασκηνώσεις 82.799,28 € 82.799,28 € 660 

16 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για 
κατασκηνώσεις 21.778,75 € 21.778,75 € 661 

17 00-6736.001 Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία 40.000,00 € 330,01 € 662 

18 10-7135 Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 10.000,00 € 1.500,00 € 663 
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19 35-7135.001 Προμήθεια θαμνοκοπτικών & λοιπών 
μηχανημάτων 14.000,00 € 2.000,00 € 646 

20 35-6672 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων 
Υπηρεσίας Πρασίνου 1.000,00 € 700,00 € 645 

21 30-6261.001 Εργασίες συντήρησης γηπέδου «Γ. Ραφιάς» 15.000,00 € 5.208,00 € 644 

22 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες της ΔΕ 
Λαυρεωτικής 15.000,00 € 4.500,00 € 664 

23 20-7131.003 Προμήθεια πολυοργάνου ηλεκτρικών μετρήσεων 17.261,28 € 2.855,00 € 665 

24 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 17.261,28 € 3.200,00 € 666 

25 30-7425.005 Εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων 14.500,00 € 11.470,00 € 667 

26 35-6262.005 Εργασίες κοπής ψιλών δέντρων στη Δημοτική 
Ενότητα Λαυρίου 10.000,00 € 3.720,00 € 668 

27 30-7135.007 
Προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και 
αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Λαυρεωτικής 

73.800,00 € 60.000,00 € 669 

    ΣΥΝΟΛΟ   351.750,22 €   

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 83Α/2016 
Αρ. Απόφ.: 137/2016 

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 «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής 83Α/2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
14092/26.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.90/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 1.500,00 

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, 

με τίτλο: ‘’ταχυδρομικά τέλη’’ για την αποστολή αλληλογραφίας με ΕΛΤΑ. 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Αικατερίνη Κατσίγιαννη ΔΕ Διοικητικού. Τέλος, στην ίδια απόφαση 

ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μέχρι την 03.09.2016. 

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

πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Η υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 495,32 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1.004,68 ευρώ επεστράφη με το 

γραμμάτιο είσπραξης 524/24.08.2016. 
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

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

− την υπ’ αριθμ.90/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:14092/26.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 83Α/2016, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει την υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αικατερίνη Κατσίγιαννη ΔΕ Διοικητικού, από υπόλογο 
του ποσού που του είχε δοθεί για την αποστολή αλληλογραφίας με ΕΛΤΑ. 
 
ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 
Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 138/2016 

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 «έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 

2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει 
την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην 
οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία 
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 
Δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του 
Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου 

οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς 

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση 

διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. 

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την 

πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα 
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έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό 

ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα 

στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, 
μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή οικείας Περιφέρειας 
αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 
σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/25.08.2016 έγγραφό της υπέβαλλε στην Οικονομική 
Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Β’ τριμήνου έτους 2016 (χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 
30.06.2016), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα.  

Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία σημειώνει 
τα ακόλουθα: 
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0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων-
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

8.348.226,54 4.123.464,70 49,39% 3.223.531,92 38,61%           78,17% 
 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων- 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

215.720,00 190.427,31 88,27% 70.069,34        32,48% 36,79% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 25.292,69 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των  
145.650,66 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα 
εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 13.238,31 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο του έτους. 
 

03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων- 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

3.280.646,22 1.934.064,17 58,95% 1.290.213,17        39,32% 66,70% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

24.000,00 10.761,69 44,84% 10.761,69        44,84% 100% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.346.582,05 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
1.990.415,05 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  εισπράττονται σταδιακά κάθε 
μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του έτους. 

       
04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 451.916,08 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
479.665,11ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου ταφής, 
έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας, από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων, από τέλη κοινοχρήστων χώρων, από τέλη διαφήμισης, για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 
έτους. 

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 514.832,39 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
616.207,17 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του 
έτους. 

 
 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

638.597,38 186.681,30 29,23% 158.932,27 24,88% 85,13% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

906.500,00 391.667,61 43,20% 290.292,83 32,02% 74,11% 
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06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.791.204,84 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους καθώς και η επιχορήγηση από ΚΑΠ για λοιπούς 
σκοπούς- παρακρατηθέντες πόροι  ποσού 423.818,56 ευρώ που δεν έχει αποδοθεί στο Δήμο.    

 
07.- ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 81695,48 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
88.295,48 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από 
παράβολα για άδεια μουσικών οργάνων, από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών από μίσθωση δημοτικών θερινών 
κινηματογράφων, τα οποία εισπράττονται  σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
1.- ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 
 
 
 
 

 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

3.179.394,36 1.388.189,52 43,66% 1.388.189,52 43,66% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

103.368,58 21.673,10 20,96% 15.073,10 14,58% 69,54% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.127.057,69 270.765,56 24,02% 268.754,33 23,84% 99,25% 
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11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ οφείλεται 
στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων. 

 
12.- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 19.145,91 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση για τη λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, η επιχορήγηση ολοκληρωμένης τοπικής δράσης για την κοινωνική 
και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και η επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για 
λειτουργικές δαπάνες. Η ανωτέρω διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την κατηγορία  
i. έχει κοπεί γραμμάτιο είσπραξης για την επιχορήγηση της μισθοδοσίας του προσωπικού του Κ.Η.Φ.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ ποσού 18.965,91 ευρώ το οποίο δεν είχε 
αρχικά προϋπολογιστεί (γιατί το ποσό της επιχορήγησης αυτής δινόταν απευθείας στο Ν.Π.Δ.Δ.) και έχει συμπεριληφθεί στην αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου. 
 ii. έχει κοπεί γραμμάτιο είσπραξης για τα έξοδα  φιλοξενίας παιδιών στη Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας ποσού 180,00 ευρώ, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην επικείμενη 
αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου. 

 
 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

5000,00 0 0,00% 0 0,00% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

120.443,20 139.589,11 115,89% 139.589,11 115,89% 100% 
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13.- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 669.886,49 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,τα 
ανείσπρακτα ποσά των οποίων διαμορφώνουν την ανωτέρω διαφορά και συγκεκριμένα: 
1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό των 
17.110,00 ευρώ. 
2. Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί  το ποσό των 0,00 ευρώ. 
3. Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το  ποσό των 0,00 
ευρώ. 
4. Για την ολοκλήρωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 340.000,00 ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό των 0,00 ευρώ, ενώ 
για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Λαυρίου-Στράβωνος και Κερατέας δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων. 
5. Για την εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 14.286,95 ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό των 17.286,95 ευρώ. 
6. Για την αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα (Ε.Σ.Π.Α.) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 33.276,19ευρώ από το οποίο έχει 
εισπραχθεί το ποσό των 0,00 ευρώ, ενώ για τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγ.Κωνσταντίνου , για τις υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου 
Λαυρεωτικής K.A MIS 374495 Επιχ. πρόγραμμα ΑΜΜΑ Αττικής και για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Λαυρεωτικής MIS 425456 πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη 
δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων. 

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
 
 
 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

712.031,61 42.145,42 5,91% 42.145,42 5,91% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

          162.171,87 78.943,93 48,67% 76.932,70 47,43% 97,45% 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 12 από 95 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 83.227,94 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
85.239,17 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από πρόστιμα για 
παραβάσεις φορολογικών διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, από παράβολα για πλειστηριασμούς-για τεύχη δημοπράτησης και λοιπά παράβολα, τα 
οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 117.323,91ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων 
αυτοκινήτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται 
σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
 
 
 
 
 

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
 

21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
 
 
 
 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

127.151,01 9.827,10 7,72% 9.827,10 7,72% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.118.523,45 946.337,97 84,60% 883.883,27 79,02% 93,40% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.108.523,45 928.121,62 83,72% 882.653,21 79,62% 95,10% 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 13 από 95 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 180.401,83 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
225.870,24 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τέλη ακίνητης περιουσίας, από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών, από φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων, από τέλη πεζοδρομίων από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης παραλίας Χάρακα-Δασκαλειού- Πουνταζέζας, από μισθώματα 
εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ,τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη 
ηλεκτροδοτούμενα , πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 8.216,35 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 8.769,94 
ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από λοιπά πρόστιμα 
και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.. Η ανωτέρω διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την κατηγορία έχει βεβαιωθεί χρηματικός κατάλογος για πρόστιμα Κ.Ο.Κ. ποσού 16.530,00 
ευρώ, ποσό το οποίο δεν είχε προϋπολογιστεί και έως σήμερα δεν έχει εισπραχθεί. Ο προϋπολογισμός του Δήμου καταρτίζεται βάσει των εισπραχθέντων ποσών και για 
αυτό το λόγο η τροποποίηση του ποσού των συγκεκριμένων εσόδων θα είναι δυνατή εάν πραγματοποιηθεί η είσπραξή του. 

 
3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

 
 
 
 
 

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά  αναλύεται ως: 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

10.000,00 18.216,35 182,16% 1.230,06 12,30% 6,75% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

8.070.386,70 8.024.377,80 99,43% 335.229,24 4,15% 4,17% 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 14 από 95 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-30.06.2016 
Κ.Α.  Περιγραφή      
          Προϋπ/ντα       Βεβαιωθέντα      Εισπραχθέντα  
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.049.428,65           3.015.425,25        27.173,80  
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.563.753,69           2.555.999,56      223.632,13   
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 121.956,21              121.990,42        15.160,89   
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 164.592,86              160.307,28           3.316,95   
3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάροs επιχειρήσεων για την εκτελέση έργων και   343.209,60              343.209,60                 0,00   
 προγραμμάτων προστασίαs περιβάλλοντοs      
3217.001 Εισφορά λόγω ενταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 248.450,35                248.450,35            721,62   
3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 103.583,80               103.583,80                 0,00   
3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Τσονίμα 6.175,30                   6.175,30                 0,00   
3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Τρεχαντιέρα 2.473,33                   2.473,33                 0,00  
3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Περιγιάλι 5.689,04                   5.689,04             125,22   
3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Αγ.Μαρίνα 7.343,51                   7.343,51             140,00   
3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Πανόραμα 1.190,00                   1.190,00                 0,00   
3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Δασκαλειό 2.595,27                   2.595,27               51,94   
3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Βγέθι 723,33                      723,33                 0,00   
3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 1.688,00                   1.688,00                 0,00   
3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Καλοπήγαδο 2.823,32                    2.823,32                0,00   
3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 126.840,29                126.840,29       17.219,26   
3219.002 Λοιπά εσοδα από φορο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 443.367,25                443.367,25            803,15   
3219.003 Λοιπά εσοδα 25.970,50                  25.970,50            998,80   
3219.004 Εσοδα από τέλη πεζοδρομίων 57.915,79                  57.915,79         1.904,74   
3219.005 Εσοδα από καταλογισμοί 9.239,12                    9.239,12         8.406,45   
3219.006 Έσοδα από μισθωματα ακινήτων 276.486,30                276.486,30       20.785,04   
3219.007 Εσοδα από Νεκροταφείο 75.552,41                  75.552,4           8.045,57   
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ.παραλίας Χάρακα 74.357,08                74.357,08                 0,00   
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας 54.503,32                54.503,32          3.352,90   
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 300.478,38              300.478,38          3.390,78   
  8.070.386,70           8.024.377,80      335.229,24 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 15 από 95 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και τελών ακίνητης περιουσίας οφείλεται στη σταδιακή κατά τη διάρκεια του έτους καταβολή των 
οφειλών από τους πολίτες και στις διαγραφές που πραγματοποιούνται, λόγω ηλεκτροδότησης πολλών ακινήτων. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων του τέλους ρύπανσης Κερατέας οφείλεται στην εκκρεμότητα της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εισφοράς λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών οφείλεται στην ύπαρξη αγνώστων οφειλετών, πολλοί από τους 
οποίους είναι κληρονόμοι αποβιωσάντων ιδιοκτητών και δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από μισθώματα ακινήτων οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις , βάσει απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος 
ακινήτου  που περιήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ .  
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εκμίσθωσης αναψυκτηρίου και παραλίας της Κακής Θάλασσας οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις , βάσει  
απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων έκτακτων γενικών εσόδων  ΚΟΚ οφείλεται σε κλήσεις παλαιών ετών. 
Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα του 2015 έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση φορολογικής 
ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.α, προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους  να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.  
Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511 της αντίστοιχης 
υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης  μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 

4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 
 
   
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.894.903,28 929.906,12 49,07% 689.795,64 36,40% 74,17% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.864.903,28 924.625,21 49,58% 684.514,73 36,70% 74,03% 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 16 από 95 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 940.278,07 ευρώ και μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 240.110,48 
ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού και ο Φ.Π.Α. των καταλόγων της ύδρευσης ,ο 
οποίος εισπράττεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 24.719,09 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι 
επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών. 

 
Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία σημειώνει τα ακόλουθα: 
 

6.-ΕΞΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

10.156.329,65 9.313.367,46 91,70% 4.404.728,69 43,36 4.238.382,68 4.119.895,76 40,56% 93,53% 
 
Σε  αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων, εργοδοτικές εισφορές, 
δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και  χρεολύσια αυτών, 
μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π. 
 

 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

30.000,00 5.280,91 17,60% 5.280,91 17,60% 100% 
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7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

2.237.123,59 334.752,34 14,96% 146.525,04 6,54% 117.915,26 92.121,57 4,11% 62,87% 
. 

                                                               71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.358.259,91 131.719,50 9,69% 99.217,80 7,30% 75.528,02 71.148,63 5,23% 71,70% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, ελαστικών πινακίδων σήμανσης, κάδων, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, εξοπλισμού οργάνων παιδικών χαρών, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169 και τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας  
από το Πράσινο Ταμείο. 

73.-ΕΡΓΑ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

325.763,94 68.966,84 21,17% 37.467,24 11,50% 37.467,24 16.052,94 4,92% 42,84% 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές ,εργασίες καθαρισμού και έργα. 

 
74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

553.099,74 134.066,00 24,23% 9.840,00 1,78% 4.920,00 4.920,00 0,88% 50% 
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Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή  υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων. 
 

8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

11.277.428,08 3.658.157,12 32,43% 2.675.633,29 23,72% 1.555.878,79 1.546.691,79 13,71% 57,80% 
 
 
                                                                                                  81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

2.065.624,83 2.058.274,70 99,64% 1.912.616,40 92,59% 803.257,39 794.770,39 38,47% 41,55% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.  
                                                                                                     
82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.627.644,62 1.592.532,29 97,84% 755.666,76 46,42% 745.271,27 744.571,27 45,74% 98,53% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών χρηματικών 
ποσών.  
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83.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

 7.350,13 % 7.350,13 % 7.350,13 7.350,13 % 100% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν τις ημέρες των περσινών εκλογών.  
 
                                                      

85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 
                  ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

7.584.158,63         
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων. 
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

- τη ΔΥ/ 25.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 
κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 8348226,54 4123464,7 0,493933 3223531,92 0,386134 0,781753 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 215720 190427,31 0,882752 70069,34 0,324816 0,367958 
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 24000 10761,69 0,448404 10761,69 0,448404 1 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3280646,22 1934064,17 0,589538 1290213,17 0,39328 0,667099 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 638597,38 186681,3 0,29233 158932,27 0,248877 0,851356 
5 Φόροι και εισφορές 906500 391667,61 0,432066 290292,83 0,320235 0,741171 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3179394,36 1388189,52 0,436621 1388189,52 0,436621 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 103368,58 21673,1 0,209668 15073,1 0,145819 0,695475 
1 Εκτακτα έσοδα 1127057,69 270765,56 0,240241 268754,33 0,238457 0,992572 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 5000 0 0 0 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 120443,2 139589,11 1,158962 139589,11 1,158962 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 712031,61 42145,42 0,05919 42145,42 0,05919 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 260 260 1 260 1 1 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 162171,87 78943,93 0,486792 76932,7 0,47439 0,974523 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 127151,01 9827,1 0,077287 9827,1 0,077287 1 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1118523,45 946337,97 0,84606 883883,27 0,790223 0,934004 

21 Τακτικά έσοδα 1108523,45 928121,62 0,837259 882653,21 0,796242 0,95101 
22 Έκτακτα έσοδα 10000 18216,35 1,821635 1230,06 0,123006 0,067525 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8070386,7 8024377,8 0,994299 335229,24 0,041538 0,041776 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 8070386,7 8024377,8 0,994299 335229,24 0,041538 0,041776 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1894903,28 929906,12 0,490741 689795,64 0,364027 0,741791 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1864903,28 924625,21 0,495803 684514,73 0,367051 0,740316 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 30000 5280,91 0,17603 5280,91 0,17603 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 3172862,09           

  Σύνολα εσόδων 23731959,75 14294852,15   5401194,4     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016 

Κ.Α
. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Προϋπ/σμό
ς 

Δεσμευθέντ
α % 

Τιμολογηθέντ
α % 

Ενταλθέντ
α Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 
6 Έξοδα 10156329,65 9313367,46 0,917001 4404728,69 0,433693 4238382,68 4119895,76 0,4056481 0,9353347 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3323119,2 3309803,61 0,995993 1505372,61 0,4529999 1505188,11 1504742,04 0,4528101 0,9995811 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 804386,88 730986,36 0,90875 361730,69 0,4496974 347010,68 346952,79 0,4313258 0,9591467 
62 Παροχές τρίτων 1857477,35 1400871,52 0,75418 746507,49 0,4018932 653752,33 608317,92 0,3274968 0,8148852 
63 Φόροι - τέλη 29100 28000 0,962199 11084,16 0,380899 13085,86 12916,47 0,4438649 1,1653089 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 482482,53 360175,74 0,746505 55481,61 0,114992 53162,25 45955,26 0,0952475 0,8282972 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 529889,45 529889,45 1 260202,03 0,4910497 260202,03 260202,03 0,4910497 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 737249,52 595940,46 0,808329 320352,52 0,4345239 265883,84 208411,67 0,2826881 0,6505698 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2390624,72 2357700,32 0,986228 1143997,58 0,478535 1140097,58 1132397,58 0,4736827 0,9898601 
68 Λοιπά Έξοδα 2000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

7 Επενδύσεις 2237123,59 334752,34 0,149635 146525,04 0,0654971 117915,26 92121,57 0,0411786 0,6287087 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1358259,91 131719,5 0,096977 99217,8 0,0730477 75528,02 71148,63 0,0523822 0,7170954 
73 Έργα 325763,94 68966,84 0,211708 37467,24 0,1150135 37467,24 16052,94 0,0492778 0,4284527 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 553099,74 134066 0,24239 9840 0,0177906 4920 4920 0,0088953 0,5 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 11277428,08 3658157,12 0,324379 2675633,29 0,2372556 1555878,79 1546691,79 0,1371493 0,5780657 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2065624,83 2058274,7 0,996442 1912616,4 0,9259263 803257,39 794770,39 0,3847603 0,4155409 
82 Αποδόσεις 1627644,62 1592532,29 0,978428 755666,76 0,4642701 745271,27 744571,27 0,4574532 0,985317 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 7350,13 #ΔΙΑΙΡ./0! 7350,13 #ΔΙΑΙΡ./0! 7350,13 7350,13 #ΔΙΑΙΡ./0! 1 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7584158,63 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 61078,43                 
  Σύνολα δαπανών 23731959,75 13306276,9   7226887,02   5912176,73 5758709,12     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

2ο Τρίμηνο 2016 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.068.891,48 10.239.801,00 10.666.690,21 1,04 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 8.377.304,84 8.550.175,96 8.976.937,37 1,05 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.691.586,64 1.689.625,04 1.689.752,84 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.218.566,06 2.984.656,18 2.815.347,36 0,94 
1. Ταμείο 3.127,25 1.786,83 834,35 0,47 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.215.438,81 2.982.869,35 2.814.513,01 0,94 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 937.513,50 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 74.008,66 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 863.504,84 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.761.334,73 2.654.338,10 2.573.723,54 0,97 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.375.421,87 2.375.421,87 2.375.421,87 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 385.912,86 278.916,23 198.301,67 0,71 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.828.675,61 1.731.179,74 1.680.644,49 0,97 
1. Προμηθευτές 1.503.931,01 1.457.645,71 1.410.963,01 0,97 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 322.984,04 272.215,61 269.619,50 0,99 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.760,56 1.318,42 61,98 0,05 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 209.967,15 116.879,16 116.323,36 1,00 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 476.890,68 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 476.890,68 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν, δηλώνοντας ότι θα εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος κατά τη συζήτησή του 
στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ.92/2016 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 139/2016 

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 «ανάκλησης της υπ’ αριθμ.92/2016 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής  τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.25/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 και ορίστηκε ως υπόλογος υπάλληλος η Αναστασία 
Καραγιώργου. 

Με την υπ’ αριθμ.92/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε ο ορισμός του υπαλλήλου 
Γεωργίου Γεώργα, ως νέου υπολόγου για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2016. Η εν λόγω 
απόφαση δεν εκτελέστηκε λόγω μη ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στους ΚΑ εσόδων 4212 «επιστροφή 
πάγιας προκαταβολής» και δαπανών 00-8251 «πάγια προκαταβολή». 

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) περίπου μηνών από τη λήψη της ανωτέρω 
απόφασης, χωρίς αυτή να έχει εφαρμοσθεί, ενώ ήδη διανύουμε τον 9ο μήνα του οικονομικού έτους, ο 
κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάκληση της υπ’ αριθμ.92/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθμ.25/2016 και 92 αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
ανακαλεί την υπ’ αριθμ.92/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα: 
«ορισμός νέου υπολόγου για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 
Αρ. Απόφ.: 140/2016 

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 του ανταποδοτικού 
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τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2017» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
  Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Στα πλαίσια της κατάρτισης του 
προϋπολογισμού έτους 2016 είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης για τον καθορισμό των δημοτικών 
τελών. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ:13479/11.08.2016 έγγραφό της 
εισηγείται τα ακόλουθα: 
      «Στο άρθρο 21 παρ. 1 του Β.Δ 24/9-20/10/1958 ¨περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων ¨  όπως 

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

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

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

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

συμβουλίου………..¨ 

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

συντηρήσεως και ηλεκτρικής ενέργειας προς φωτισμόν των κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται 

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

του εκάστοτε επιβαλλόμενου τέλους καθαριότητας¨. 

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

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

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

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες 

δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

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

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

Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80.  

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

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

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

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

Συμβούλιο.  

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

429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) 
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αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή ή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε 

εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  

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

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

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

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

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

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

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

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

νομιμότητας.  

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

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

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

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

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

(καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ π) το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και μέχρι τα έξι 

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

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

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

τ.μ. 

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

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

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

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

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

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία 

υπόχρεων αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητος και μέχρι επτά (7) κατηγοριών, από 

τις οποίες: 

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

ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι 

ιδιωτικές κλινικές  

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

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

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

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

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

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

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

(άρθρο 8 Ν.25/75) 

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

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

κοινοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του 

πράγματι εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου.  

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

δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα τοις εκατό (60%) του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους 

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

μεγαλύτερος του τριάκοντα τοις εκατό (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τ.μ μη 

στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 Ν.25/75)  

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

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

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

όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.  

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

εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και 

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

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

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

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

κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

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

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

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

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

προσδιορισμός του τέλους στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά 
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βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των 

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

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

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

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

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

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

Για τον προσδιορισμό των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται όλες οι δαπάνες που 

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

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

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

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

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

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

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

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

απόφαση ΔΕΚ της 2.12.1997). 

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

λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών 

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

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

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

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

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

επισφαλές. 

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

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

Αναφορικά με το πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει στα ανταποδοτικά τέλη, κατά την εκτέλεση του 

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

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

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

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

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

το προηγούμενο του έτους αναφοράς της έτος απαιτείται να υφίσταται εκτίμηση για το ύψος των ανωτέρω 
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εσόδων και δαπανών έως τη λήξη του έτους που διανύεται, ώστε οποιαδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα 

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

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

πλαίσιο της αρχής της ανταποδοτικότητας. 

 Από τα ανωτέρω, καθίσταται φανερό ότι από τη φύση της η έκδοση της απόφασης, στηρίζεται σε μια 

προϋπολογιστική διαδικασία, η οποία συνιστά ταυτόχρονα  και στοιχείο του π/υ του επόμενου έτους. 

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

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

νομιμότητας και όχι η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των τελών. 

 2. Σχετικά με την απόφαση καθορισμού των τελών επισημαίνουμε ότι, λόγω του   

 ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου 

οικονομικού έτους. 

Με την υπ΄αριθμ.180/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία τροποποιήθηκε με την 

υπ΄αριθμ.211/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε η επιβολή κοινού συντελεστή  για 

τις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, για το 

έτος 2016, ως εξής: 

1. Για οικίες  1,44 €/τ.μ 

2. Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές & κτηνοτροφικές μονάδες, μάνδρες οικοδομών, 

parking σκαφών, επαγγελματικές αποθήκες, συνεργεία - πλυντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών 

καυσίμων, εργαστήρια κατασκευών, τα γραφεία παροχής υπηρεσιών, κτήματα για εκδηλώσεις, 

κινηματογράφους, κ.λ.π. 

i) χώροι στεγασμένοι  2,56 €/τ.μ και 

ii) χώροι μη στεγασμένοι  1,54 €/τ.μ. 

3. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης super markets, 

πολυκαταστήματα, φυτώρια,  τράπεζες, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, 

ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα, camping, κατασκηνώσεις, κτίρια που στεγάζονται 

υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΛΛ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ, κλπ), κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ, κλπ. 

i) χώροι στεγασμένοι: μέχρι 6.000 τ.μ.  5,03 €/τ.μ,  

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

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

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

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Β΄: 
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i) χώροι στεγασμένοι  2,56 €/τ.μ και  

ii) χώροι μη στεγασμένοι  1,54 €/τ.μ. 

4.  ΔΕΗ/ΑΗΣ: 

i) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ.  7,20 €/τ.μ,  

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

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

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

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

δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 

Καθορίστηκε επίσης η δημιουργία ειδικού τιμολογίου τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως εξής: 

1.  Άποροι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας – πρόνοιας – απορίας, μείωση 50%. 

2. Τρίτεκνες οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

6 του Ν.3454/2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00 ευρώ, μείωση 50% 

3. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ, μείωση 50% 

4. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 80% και εισόδημα έως 

12.000,00, μείωση 50% 

5. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, μείωση 100%. 

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

δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ οικ.23976/22.07.2016«Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017», στην οποία αναφέρεται 

ότι στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και 

εξόδων που προκύπτουν από  

-την εκτέλεση του Π/Υ 2015 

-την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του 

Π/Υ 2017 

-την εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την ίδια ως άνω περίοδο  και τα στοιχεία που λαμβάνονται είναι  

Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015. 

-την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016 η οποία υπολογίζεται με βάση τη 

χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015.   

 

σας παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία: 

Α. Η εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015 

     Έσοδα     Κ.Α.0311.001               3.208.750,31 Τέλη καθαριότητας & φωτισμού 
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                      Κ.Α.0311.002                      9.000,00 Τέλη καθαριότητας από μαρίνα 

                      Κ.Α.2111                      1.315.563,31 Τέλη Καθαριότητας Πρωτοβ/ντα 

                      Κ.Α.3211                         142.997,59 Βεβαιωθέντα 

     Σύνολο                                           4.676.311,21 

    Έξοδα       Κ.Α.  00-6151.001           114.885,81 Δικαιώματα ΔΕΗ 

                      Κ.Α.(20)                        3.817.074,61 Έξοδα Υπ. Καθαριότητας 

                      Κ.Α.80-8115.001             114.409,55 Διάφορα Έξοδα ΠΟΕ   

                      Κ.Α.00-6056                    157.007,66 Εισφορά στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  

    Σύνολο                                             4.203.377,63 

Μεταξύ των εσόδων και των εξόδων υπάρχει διαφορά ποσού 472.933,58 ευρώ , η οποία θα μεταφερθεί 

στην επόμενη χρήση. 

 
Β. Η  εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2016 μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2017 δηλαδή 
31.07.2016 
ΕΣΟΔΑ 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ  
ΕΩΣ 31.07.2016 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΤΗΝ 31.12.2016 

0311.001 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  &  

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

            1.781.775,93                         1.483.870,29  

Στο ποσό περιλαμβάνεται 

βεβαιωμένη ανείσπρακτη 

οφειλή της ΔΕΗ ΑΗΣ  ύψους 

460.248,48 (767.080,80 Χ 

60%).Η ΔΕΗ ΑΗΣ έχει 

προσφύγει δικαστικά και 

αναμένεται η εκδίκαση της 

υπόθεσης. 

0311.002 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΑΠΟ ΜΑΡΙΝΑ 

                   3.000,00                             12.000,00  
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Το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.12.2016 το οποίο προβλέπεται στο ποσό των 4.499.133,90 ευρώ έχει 

υπολογιστεί βάσει διαφορών μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ποσών και δεν αποτυπώνει 

το πραγματικό ποσό που θα εισπραχθεί έως το τέλος του έτους. Το εισπρακτέο υπόλοιπο του Κ.Α 3211 

έχει υπολογιστεί βάσει της διαφοράς μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων ποσών και 

συμπεριλαμβάνει βεβαιωμένες οφειλές ύψους 634.833,71 ευρώ υπέρ της εταιρείας ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ¨ και ύψους 1.307.259,09 ευρώ  υπέρ της Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ. (έχει προσφύγει 

δικαστικά).Ένα μεγάλο μέρος του ποσού αυτού διαγράφεται σταδιακά διότι οι βεβαιώσεις τελών αφορούν 

μη ηλεκτροδοτούμενα  ακίνητα τα οποία έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των νόμων περί αυθαιρέτων, 

έχουν νομιμοποιηθεί και ηλεκτροδοτηθεί χωρίς να έχει ενημερωθεί η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

ΕΞΟΔΑ 
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 

31.07.2016 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ Π/Υ ΤΗΝ 
31.12.2016 

00-6056 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ  46.925,00 33.500,00 

20-  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

     2.193.692,17 1.715.149,35 

20-8511 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

 2.863.815,95      

 ΣΥΝΟΛΟ 2.240.617,17 4.612.465,30 

 
Το πληρωτέο υπόλοιπο την 31/12/2016 το οποίο προβλέπεται στο ποσό των 4.612.465,30 ευρώ έχει 

υπολογιστεί βάσει διαφορών μεταξύ προϋπολογισθέντων και πληρωθέντων ποσών και δεν αποτυπώνει 

το πραγματικό ποσό που θα πληρωθεί έως το τέλος του έτους, αλλά αποτελεί εκτίμηση των εξόδων. Το 

 ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΕΣΟΔΩΝ  

ΧΡΗΣΗΣ 2015 

               472.933,58   

2111 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ  
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ  

                627.610,01                            26.576,55   

3211 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΟΕ)  

                 30.126,48                       2.976.687,06  

 ΣΥΝΟΛΟ             2.915.446,00                        4.499.133,90  
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ποσό των 2.863.815,95 ευρώ, που συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό, εγγράφεται για την 

ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ αριθμ. 

ΚΥΑοικ.23976/22.07.2016,αφορά προβλέψεις μη είσπραξης οφειλομένων ανταποδοτικών τελών 

παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α.32..-Κ.Α.85..) και δεν αποτελεί ποσό πληρωμής. 

Στο σύνολο των δαπανών συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη που αφορά την ετήσια εργοδοτική εισφορά 

υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. η οποία θα υπολογιστεί σε ποσοστό 3% επί των τακτικών εσόδων του Δήμου ,που 

πραγματοποιήθηκαν το έτος 2015. 

Τακτικά Έσοδα 2015   10.884.658,54 x 3% : 326.539,76 

Αριθμός Υπαλλήλων Δήμου : 97 

Αριθμός Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας : 53 

Συνολικό ποσό της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ Τ.Α.Δ..Κ.Υ. των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας: 178.418,67 (326.539,76/97x53) 

  
Γ. Εκτέλεση του Π/Υ 2015 από 1.1.2015 έως 31.07.2015  
 Έσοδα    Κ.Α. 0311.001                    1.646.910,76 

                 Κ.Α. 0311.002                           3.000,00 

                 Κ.Α. 2111                           1.022.200,12 

                Κ.Α. 3211                               127.543,03 

Σύνολο                                                 2.799.653,91 
  
 Έξοδα     Κ.Α. 00-6056                           92.438,18    Εισφορά ΤΑΔΚΥ       

                 Κ.Α.00-6151.001                     64.379,84    Δικαιώματα ΔΕΗ 

                 ΚΑ 20                                  1.938.134,00   Πληρωθέντα μέχρι 31.07.2015 

                 ΚΑ  80-8115.001                   106.734,44  Τιμολόγια παρελθόντων ετών 

       Σύνολο                                          2.201.686,46 
 

Εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016 η οποία υπολογίζεται με βάση 
τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015.  
Έσοδα      Κ.Α. 0311.001                     2.805.397,74   

                  Κ.Α. 0311.002                          15.000,00 

           

                  Κ.Α. 2111                              654.186,56    

                  Κ.Α. 3211                                60.252,96 

Χρηματικό Υπόλοιπο εσόδων  
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2015                                                         472.933,58 

Σύνολο                                                  4.007.770,84 
Στον Κ.Α.0311.001 ποσό ύψους 460.248,48 ευρώ το οποίο αφορά το 60% της βεβαιωμένης οφειλής της 

Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ. δε θα  εισπραχθεί έως το τέλος του έτους γιατί αναμένεται η εκδίκαση της προσφυγής. 

΄Εξοδα      Κ.Α. 00-6056                           80.425,00      Εισφορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

                  Κ.Α. 20                               3.908.841,52    

 Σύνολο                                                 3.989.266,52 
 
ΕΣΟΔΑ  Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ 
Σύμφωνα με την από 21.07.2016 κατάσταση καταναλωτών  που τηρεί η Δ.Ε.Η. η χρέωση των δημοτικών 

τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει ως εξής : 

 
Οικιακή: 543.944 Χ 1,44 = 783.279,16 ευρώ 

Γενική: 349.874 Χ 2,56 =    895.677,44 ευρώ 

Συνεπώς τα έσοδα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου για το έτος 2016 θα ανέλθουν στο ποσό των 1.678.956,60 
ευρώ. 

 

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Σύμφωνα με την από 21.07.2016 κατάσταση καταναλωτών  που τηρεί η ΔΕΗ, η χρέωση των δημοτικών τελών 

κατά κατηγορία υπόχρεων έχει ως εξής : 

Οικιακή: 1.143.950 Χ 1,44 = 1.647.288,00 ευρώ 

Γενική: 119.451 Χ 2,56 =         305.794,56 ευρώ 

Συνεπώς τα έσοδα του πρώην Δήμου Κερατέας για το έτος 2016 θα ανέλθουν στο ποσό των 1.953.082,56 
ευρώ.  
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ΕΣΟΔΑ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Σύμφωνα με την από 21.07.2016 κατάσταση καταναλωτών της ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου που τηρεί η 

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

Οικιακή: 39.495 Χ 1,44 =  56.872,80 ευρώ  

Γενική: 3.196 Χ 2,56 =        8.181,76 ευρώ 

Συνεπώς τα έσοδα της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2016 θα ανέλθουν στο ποσό 

των 65.054,56 ευρώ.  

Παρατήρηση: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ.Ε.Η. ο Δήμος θα πρέπει το έτος 2016 να εισπράξει το ποσό 

των 3.697.093,72 ευρώ, όμως βάσει των ανωτέρω το ποσό το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί κατ΄ 

εκτίμηση συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού 40% της οφειλής της Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ. του ανέρχεται 

στο ύψος των 3.919.832,78 ευρώ. 

Σε συνέχεια των παραπάνω οικονομικών στοιχείων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες 

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

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού¨ έτους 2017. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
2) Την  ΚΥΑ οικ 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β΄), 
3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ 24438/27.07.2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ ‘’περί έκδοσης ΚΥΑ οδηγιών 
για την κατάρτιση των  προϋπολογισμών δήμων και  περιφερειών οικονομικού έτους 2017’’, 

 
4) Την υπ’ αριθμ. 211/2015 απόφαση Δ.Σ για αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών, η οποία αποτελεί 
τροποποίηση της 180/2015 απόφασης Δ.Σ.,  
5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13479/11.08.2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2017 και τη διατήρηση αυτών στο ύψος που ήταν 
το έτος 2016. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για: α) Καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2017, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 2017 
στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
Αρ. Απόφ.: 141/2016    

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 κοινού συντελεστή 

Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2017, β) 

Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 2017 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης) η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής 
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται προηγούμενη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 13480/11.08.2016 έγγραφό της 
εισηγείται τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 181/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

καθορίστηκε ο Φ.Η.Χ. ως εξής: 

Α. Για τις οικίες: 0,37 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

Β. Για την κατηγορία: βιομηχανίες, κλπ,  

στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσεως πλην κατοικιών: 0,75 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

μη στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσεως πλην κατοικιών: 0,37 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

Ο κοινός συντελεστής για όλες τις κατηγορίες είναι: 0,37 Ευρώ. 

Για το έτος 2015 ο Δήμος εισέπραξε 843.682,34 ευρώ. Για το 2016 υπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί ποσό 

ύψους 862.605,05 ευρώ. Η Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ. έχει προσφύγει δικαστικά για βεβαιωμένες οφειλές 

παρελθόντων ετών καθώς και για  οφειλές του τρέχοντος έτους, αποδίδοντας στο δήμο το 40% των 

βεβαιωμένων οφειλών εν αναμονή της απόφασης από την εκδίκαση της υπόθεσης .Η ημερομηνία  

δικασίμου έχει οριστεί στο τέλος του 2016. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.13 του Ν.1828/1989 ο προβλεπόμενος συντελεστής του 

φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από 0,02 ευρώ 

έως 0,07 ευρώ ετησίως κατά τ.μ. Ο συντελεστής αυτός εφόσον έχει καθορισθεί (εφάπαξ ή σταδιακά) στο 

ανώτατο όριό του (0,07€/τ.μ) μπορεί περαιτέρω να αυξάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

σε ποσοστό μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος. 
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Σύμφωνα με την παρ.6β  του άρθρου 113 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ101/Α), προβλέπεται ότι¨ ο φόρος των 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν.1080/80) όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περαιτέρω μέχρι 25%, προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να 

διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των 

σχολείων¨. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Φ.Η.Χ. για το έτος 2017 μπορεί να διαμορφωθεί  στο ποσό των 912.190,75 

ευρώ , το οποίο αναλύεται σε ποσό ύψους 862.605,05 ευρώ από χρεώσεις παροχών οικιακής και γενικής 

χρήσης και σε ποσό ύψους 49.585,70 ευρώ από το 40% των βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ.. 

Το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατανεμηθεί ως εξής: 

Α. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.331.365τ.μ Χ 0,30 ευρώ = 699.409,50 ευρώ 

Β. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές από είσπραξη  μέσω ΔΕΗ (0,30 €/τ.μ Χ 

24% = 0,07 €/τ.μ) 2.331.365τ.μ Χ 0,07 ευρώ = 163.195,55 ευρώ και από ΔΕΗ ΑΗΣ εργοστάσιο 49.585,70 

ευρώ Χ 24%= 11.900,57 ευρώ. 

Το συνολικό ποσό που μπορεί να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε 175.096,12 ευρώ.   

Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί καθορισμού του κοινού 

συντελεστή Φ.Η.Χ που θα δοθεί στη Δ.Ε.Η για όλες τις κατηγορίες καθώς και την κατανομή αυτού.» 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να μη γίνει 
αναπροσαρμογή του κοινού συντελεστή ΦΗΧ για όλες τις κατηγορίες για το έτος 2017 και να ισχύσει ότι 
ίσχυε κατά το έτος 2016.  Όσο αφορά την κατανομή του ποσού των 0,37 ευρώ ανά τ.μ. του ΦΗΧ στο 
Δήμο Λαυρεωτικής και στα ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», πρότεινε να γίνει ως εξής: 
(Α) Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.331.365 τ.μ. Χ 0,278 ευρώ =  648.119,47 ευρώ 
(Β) Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές:   
από είσπραξη  τελών μέσω ΔΕΗ 2.331.365 τ.μ. Χ 0,092 ευρώ (ποσοστό 0,37 Χ25%) = 214.485,58 ευρώ 
και  
από ΔΕΗ ΑΗΣ εργοστάσιο 49.585,70 ευρώ Χ 25%= 12.396,425 ευρώ. 

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 25, παρ.13 του Ν.1828/1989, 

− τις διατάξεις της  παρ.6β  του άρθρου 113 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ101/Α) 

−  την αρ. πρωτ: 13480/11.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αύξηση του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2017. Ειδικότερα: 
1) Τον καθορισμό του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2017 ως 
κατωτέρω: 
Α. Για τις οικίες: 0,37 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
Β. Για την κατηγορία: βιομηχανίες, κλπ,  

− στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσεως πλην κατοικιών: 0,75 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

− μη στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσεως πλην κατοικιών: 0,37 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
Ο κοινός συντελεστής Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) που θα δοθεί στην ΔΕΗ, για όλες τις 
κατηγορίες για το έτος 2017, να παραμείνει στο ποσό των 0,37 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
2) Την κατανομή του ποσού των 0,37 ευρώ ανά τ.μ. του Φ.Η.Χ. έτους 2017 (το οποίο με βάση τα 
τετραγωνικά μέτρα του Δήμου Λαυρεωτικής στα οποία αναλογεί Φ.Η.Χ., όπως αυτά προκύπτουν από τις 
καταστάσεις χρέωσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τα οποία είναι 2.331.365 τ.μ., ανέρχεται στο ποσό των 
912.190,75 ευρώ), ως ακολούθως: 

− στο Δήμο Λαυρεωτικής: ποσό 2.331.365 τ.μ. Χ 0,278 ευρώ =  648.119,47 ευρώ. 

− στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»:  
(α) από είσπραξη  τελών μέσω ΔΕΗ 2.331.365 τ.μ. Χ 0,092 ευρώ (ποσοστό 0,37 Χ25%)  = 214.485,58 
ευρώ και  
(β) από ΔΕΗ ΑΗΣ εργοστάσιο 49.585,70 ευρώ Χ 25%= 12.396,425 ευρώ.  

Το συνολικό ποσό που μπορεί να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται στις 226.882,005 ευρώ, 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και την συντήρηση των σχολικών μονάδων. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο 
Αρ. Απόφ.: 142/2016 

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 συμμετοχής υπαλλήλων 

σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο με θέμα: 

«προϋπολογισμός δήμων έτους 2017 – οδηγίες για τη σύνταξή του και ενέργειες για την ψήφισή του», 
στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2016 στο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αργυρούπολη, Λεωφ. Βουλιαγμένης 564Β. 
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Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη της διοίκησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων, 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων Δήμων και Δημοτικών ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, 
υπαλλήλους των Οικονομικών και λοιπών σχετικών με το αντικείμενο υπηρεσιών των Δήμων. 

Σκοπός του είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες οδηγίες για τη σύνταξη του 
προϋπολογισμού των δήμων έτους 2017, σύμφωνα με την ΚΥΑ 23976/2016 (ΦΕΚ 2311/Β/26.07.16).  

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
14056/25.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία αιτείται την έγκριση 
της συμμετοχής των υπαλλήλων: (α) Λυδία Ιορδανίδου και (β) Αικατερίνη Κατσίγιαννη στο εν λόγω 
σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή τους ανέρχεται σε 300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
και  θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2016, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

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

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  

- Την αρ. πρωτ: 14056/25.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Λυδίας Ιορδανίδου 
και Αικατερίνης Κατσίγιαννη σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «προϋπολογισμός δήμων 
έτους 2014 – οδηγίες για τη σύνταξή του και ενέργειες για την ψήφισή του», το οποίο διοργανώνεται από 
το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2016, στην Αργυρούπολη, Λεωφ. Βουλιαγμένης 
564Β. 
Β. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 
Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το αριθμ. πρωτ:12098/19.07.2016 αίτημα του κου Γεωργίου 
Ναυπλιώτη που αφορά αποζημίωση ατυχήματος 
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Αρ. Απόφ.:143/2016   
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 «λήψης απόφασης σχετικά με το 

αριθμ. πρωτ: 12098/19.07.2016 αίτημα του κου Γεωργίου Ναυπλιώτη που αφορά αποζημίωση 

ατυχήματος» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με το αριθμ. πρωτ:13769/19.08.2016 έγγραφό της διαβιβάζει 

προς την Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. πρωτ: 12098/19.07.2016 αίτηση του κου Γεωργίου 
Ναυπλιώτη, με την οποία αιτείται την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με 
αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΑ 4126 όχημά του κατά την κυκλοφορία του επί της επαρχιακής οδού Καμάριζας 
– Σουνίου, στο ύψος του Ι.Ν. Αγίας Τριάδος, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Προς απόδειξη του 
αιτήματός του, ο κος Ναυπλιώτης προσκόμισε: (α) το αριθμ. πρωτ: 1020/7915-β’/18.07.2016 δελτίο 
οχήματος της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, (β) απόδειξη επισκευής του οχήματος ποσού 600,00 
ευρώ και (γ) απόσπασμα χάρτη google earth.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην από 26.08.2016 γνωμοδότησή του αναφέρει τα 
κατωτέρω: 
     «Μετά το αριθ. πρωτ. 13764/19-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε 

συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 12098/19-7-2016 αιτήσεως του κ. Γ. Ναυπλιώτη, με την οποία ζητείται  η 

αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός του, τις οποίες υπέστη λόγω καθιζήσεως του οδοστρώματος 

στην οδό Αγίας παρασκευής Καμαρίζης, έχω να σας εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) τη σχετική αλληλογραφία, από την οποίαν συμπεραίνω ότι τόσο η αρμόδια Υπηρεσία της Αστυνομίας, 

όσο και η Τ.Υ. του Δήμου, βεβαίωσαν τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει ο αιτών, 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 του ν. 3852/2010 και 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 600,00 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και είναι προς το συμφέρον του 

Δήμου να λάβει θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 και 
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό 
ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς είναι 
πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ περισσότερο, ο 
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κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή της 
συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 
ταλαιπωρίας του πολίτη. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− την αριθμ. πρωτ:13769/19.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την αριθμ. πρωτ:12098/19.07.2016 αίτηση του κου Γεωργίου Ναυπλιώτη, 

− την ΔΥ/26.08.2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του 
κου Γεωργίου Ναυπλιώτη. 
Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 600,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 29.07.2016 
προσκομισθείσα απόδειξη. 
Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2016, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (α’ 
κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Αρ. Απόφ.: 144/2016 

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 «έκθεσης πεπραγμένων – 

διαχειριστικού απολογισμού (α’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 
2. Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Ίδρυση Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης που εποπτεύει τη 
λειτουργία του». 
3. Την υπ’ αριθμ 408/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «εισήγηση σχεδίου 

κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής». 
4. Την υπ’ αριθμ. 201/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «ψήφιση κανονισμού 

λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής». 
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5. Το αριθμ.1/2016 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Α’ 
κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αριθμ. 
πρωτ:13596/16.08.2016 έγγραφό της, η Διαχειριστική Επιτροπή υπέβαλε την Έκθεση  πεπραγμένων – 
διαχειριστικού απολογισμού (Α’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, προκειμένου να 
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 158/2014 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

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 2 του Ν.4071/2012,  

− Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

− Την υπ’ αριθμ 408/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  

− Την υπ’ αριθμ. 201/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  

− Το αριθμ.1/2016 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Λαυρεωτικής, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει την Έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Α’ κύκλου) του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

Έκθεση Πεπραγμένων – Διαχειριστικού Απολογισμού Α΄ Κύκλου Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Λαυρεωτικής. 

 
      Σύμφωνα με τον αρ. απόφασης 158/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, 
ιδρύεται το κοινωνικό παντοπωλείο και συγκροτείται επιτροπή διαχείρισης που εποπτεύει τη λειτουργία 
του. Σκοπός της δράσης του κοινωνικού παντοπωλείου είναι η δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας, 
μέσω του οποίου καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου, ώστε να 
καταστεί αξιοπρεπής η επανένταξη και επανασύνδεση τους με τον κοινωνικό ιστό.  
 
      Το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Λαυρεωτικής ιδρύθηκε με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που λήφθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία του εποπτεύεται από 
την επιτροπή διαχείρισης και ελέγχου στην οποία μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν οριστεί με 
την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και στην οποία προεδρεύει ο δήμαρχος.  
      Με την υπ. αριθ. 408/2014 ομόφωνη απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου κατήρτισε και 
συνέταξε σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο εγκρίθηκε από το Σώμα.  
Ακολούθησε η υπ’ αριθμ.201/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ομόφωνα 
αποφασίστηκε η ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
καθώς και του Προγράμματος Σίτισης του Δήμου Λαυρεωτικής. 
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Με την 11/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από αίτημά της και για προσωπικούς 
λόγους λόγω αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων της παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής 
Διαχείρισης  η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σόνια Τριανταφυλλίδου και τη θέση της έλαβε η Δημοτική 
Σύμβουλος κ. Ε. Βελετάκου. 
 
      Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει μεριμνήσει για τη διάθεση κατάλληλων χώρων για τις ανάγκες στέγασης 
του κοινωνικού παντοπωλείου και στις δύο δημοτικές ενότητες. Έτσι, έχουν επιλεγεί δύο χώροι στις 
δημοτικές ενότητες Λαυρίου και Κερατέας όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία 
του προγράμματος (αποθήκες, τουαλέτες, εύκολη πρόσβαση από ΑΜΕΑ,  κ.ά.). Για την περιοχή του 
Λαυρίου έχει επιλεγεί ισόγειο κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (Φωκίωνος Νέγρη) και για 
την περιοχή της Κερατέας, το ισόγειο του δημαρχιακού καταστήματος Κερατέας. 
 
    Ο Δήμος, σε πρώτο στάδιο, τον Ιανουάριο του 2015, μέσα από ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους 
δημότες του με αριθ. πρωτοκόλλου 659/2015, περιέγραφε με σαφήνεια τα δικαιολογητικά που 
χρειάστηκε να υποβάλλουν οι δυνητικά δικαιούχοι, με βάση τα κριτήρια της υπ. αριθ.  201/2014 
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 
 
        Τα δικαιολογητικά που ζητήθηκε να προσκομιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ήταν τα εξής:  
 
 Η αίτηση του ενδιαφερομένου 
 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής 
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
 Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας 
 Κάρτα ανεργίας 
 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας σε περίπτωση αναπηρίας 
 Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης οικίας. 

 
   Δυνητικά δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι:  
 

 Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 
 Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 
 Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Λαυρεωτικής και διαθέτουν 

άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.  
 
    Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των πολιτών υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες 
πρωτόκολλου των δύο δημοτικών ενοτήτων και στα ΚΕΠ Λαυρίου και Κερατέας από 19/01/2015 έως και 
την 06/02/2015.  
 
   Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής (τμήμα προμηθειών), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 
23002/07-12-2015, προέβη σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να προβεί σε 
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου. Μέσω αυτής της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, κλήθηκαν προμηθευτές να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές με τις νόμιμες 
διαδικασίες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου. Υπήρχε πρόβλεψη στον Κ.Α εξόδων 15-6472.002 
οικονομικού έτους 2015. Τελικά η συνολική δαπάνη ήταν 14.145,00 ευρώ.  

 
  Με την υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφαση οικονομικής επιτροπής, ακολούθησε η δεύτερη φάση προμήθειας 
τροφίμων από την οποία αγοράστηκαν τρόφιμα αξίας 7.206,99 ευρώ. Υπήρχε πρόβλεψη στον Κ.Α 
εξόδων 15-6474.002 του οικονομικού έτους 2016.  

 
 Στη συνέχεια οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί με την 
απόφαση 201/2014 του δημοτικού συμβουλίου, δημιούργησε τη λίστα ωφελούμενων οι οποίοι για το 
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διάστημα από το Δεκέμβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016 έλαβαν έξι (6) φορές αντίστοιχα πακέτα 
τροφίμων (Α’ κύκλος λειτουργίας δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου). 
 
 Βασικό κριτήριο για την ένταξη των ατόμων και των οικογενειών ήταν η διαπίστωση της απορίας σε 
συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων.  
 
  Μετά την επιλογή των ατόμων και οικογενειών οι οποίες ήταν 170 οικογένειες από τη Δημοτική Ενότητα 
Λαυρίου και 110 οικογένειες από τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας (συνημμένες λίστες) που θα 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπωλείου, ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά από 
υπαλλήλους του δήμου προκειμένου να τους γνωστοποιηθεί η ημερομηνία διανομής των τροφίμων και 
ο τόπος διανομής. Αυτό επαναλαμβανόταν κάθε μήνα πριν την εκάστοτε διανομή. 
 
   Τον μήνα Δεκέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διανομή τροφίμων, η 2η πραγματοποιήθηκε 
τέλος Ιανουαρίου, η 3η τέλος Φεβρουαρίου, η 4η τέλος Μαρτίου, η 5η τέλος Απριλίου και η 6η τέλος 
Ιουνίου, ενώ ενδιάμεσα γινόταν διανομή τροφίμων στα πλαίσια πιλοτικού επισιτιστικού προγράμματος 
από την Περιφέρεια στα πλαίσια του οποίου διανεμήθηκαν τρόφιμα σε 836 οικογένειες. Οι λίστες της 
κάθε διανομής με τις υπογραφές των δικαιούχων κρατούνται στα αρχεία των αρμοδίων υπαλλήλων και 
έχουν κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια. 
 
   Όσο αφορά στην ποσότητα τροφίμων που αποφασίστηκε να διανεμηθεί στις πολυμελείς οικογένειες, 
αυτή αποτελούνταν από 2 τσάντες, το  Α΄ πακέτο, μεγάλο. Η πρώτη τσάντα περιελάμβανε:  
 
 1 2lt λάδι  
 8 γάλα εβαπορέ 
 6 συσκευασίες τοματοχυμό 

 
ενώ η δεύτερη περιελάμβανε:   
 
 2 πακέτα ζάχαρη 
 2 πακέτα αλεύρι 
 3 πακέτα φασόλια 
 2 πακέτα φακές 
 2 πακέτα ρύζι 
 4 πακέτα μακαρόνια.  

 
    Όσο αφορά στην ποσότητα τροφίμων που αποφασίστηκε να διανεμηθεί στις οικογένειες που δεν 
ανήκαν στην ανωτέρω κατηγορία των πολυμελών οικογενειών, αυτή αποτελούνταν από επίσης 2 
τσάντες, το Β΄ πακέτο, μικρό. Η πρώτη τσάντα περιελάμβανε:  
 
 1 2lt λάδι  
 4 γάλα εβαπορέ 
 3 συσκευασίες τοματοχυμό 

 
ενώ η δεύτερη περιελάμβανε:   
 
 1 πακέτo ζάχαρη 
 1 πακέτο αλεύρι 
 2 πακέτα φασόλια 
 1 πακέτo φακή 
 1 πακέτα ρύζι 
 2 πακέτα μακαρόνια.  
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      Αριθμητικά οι ποσότητες που αγοράστηκαν από το Δήμο και διανεμήθηκαν κατά τον α’ κύκλο 
λειτουργίας (6 διανομές) του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου στους 280 ωφελούμενους σε όλο το 
δήμο ήταν:  
 

• μακαρόνια            3.500 τεμάχια των 500 gr 
• ελαιόλαδο             765 τεμάχια των 2 lt 
• φασόλια                1.150 τεμάχια των 500 gr 
• τοματοχυμός         4.000 τεμάχια των 500 gr 
• γάλα  εβαπορέ      5.320 τεμάχια των 410 gr 
• αλεύρι                   1260 τεμάχια των 1000 gr 
• ζάχαρη                  1310 τεμάχια των 1000 gr 
• φακές                    1730 τεμάχια των 500 gr 
• ρύζι                       2000 τεμάχια των 500 gr 

 
     Οι υπόλοιπες απαιτούμενες ποσότητες καλύφθηκαν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών – 
Δράση χωρίς Μεσάζοντες  «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ», που τις χορήγησε δωρεάν στο πλαίσιο της φιλοξενίας του 
από το Δήμο.  
 
     Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ακολούθησε δεύτερη 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυνητικά δικαιούχους της β’ φάσης του κοινωνικού 
παντοπωλείου, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου. 
 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί της αριθμ. πρωτ: 7770/23.05.2016 αίτησης του κου Κοσμά 
Καλύμνιου του Ελευθερίου 
Αρ. Απόφ.: 145/2016 

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 «της αριθμ. πρωτ: 7770/23.05.2016 

αίτησης του κου Κοσμά Καλύμνιου του Ελευθερίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τα ακόλουθα: 
Την από 15.06.2015 ατομική ειδοποίηση που εξέδωσε η Οικονομική Υπηρεσία σε βάρος του κ. Κοσμά 
Καλύμνιου και τον αριθμ. 587/15.06.2015 χρηματικό κατάλογο για οφειλές μισθωμάτων περιόδου 2012 
και 2013 τμήματος της παραλίας Πούντα Ζέζα Λαυρίου. 
Την υπ’ αριθμ.192/2016 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διέταξε την 
αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμ.587/15.06.2015 Ταμειακής Βεβαίωσης του Χρηματικού Καταλόγου, 
ως προς το ποσό των 66.889,65 ευρώ (βεβαιωθέν ποσό 74.357,08 ευρώ), μέχρι την έκδοση οριστικής 
απόφασης σε πρώτο βαθμό. 

http://www.lavreotiki.gr/
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Την υπ’ αριθμ.193/2016 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της ανακοπής με την οποία 
ακύρωσε εν μέρει την ανωτέρω ταμειακή βεβαίωση, δηλαδή για ποσό 66.889,65 ευρώ, με το αιτιολογικό 
ότι από 01.01.2013 και εντεύθεν η μίσθωση ήτο άκυρη και συνεπώς δεν είχε το δικαίωμα ο Δήμος να 
απαιτήσει μισθώματα. 
Την αριθμ. πρωτ: 6281/27.04.2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Την υπ’ αριθμ. 64/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε (α) η μη άσκηση 
ένδικου μέσου κατά των υπ’ αριθμ. 192 και 193/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, (β) να καταβάλλει ο κος Κοσμάς Καλύμνιος, στο Ταμείο του Δήμου Λαυρεωτικής το ποσό των 
7.467,43 ευρώ, το οποίο αφορά οφειλή μισθωμάτων περιόδου 2012 τμήματος της παραλίας Πούντα Ζέζα 
Λαυρίου. 
Την αριθμ. πρωτ: 7770/23.05.2016 αίτηση του κου Κοσμά Καλύμνιου, με την οποία αιτείται την 
απαλλαγή του από την πληρωμή του ποσού των 7.467,43 ευρώ, για τους λόγους που αναφέρονται σε 
αυτήν και σας θέτω υπόψη: 
«….Ήδη από το έτος 2011 είχα υποβάλει τις από 19 Μαΐου και 4 Ιουλίου 2011 αιτήσεις μου προς τις τότε 

εκμισθώτριες μου ΔΗΚΕΛ και ΔΗΚΕΔΗΛ, με τις οποίες ζητούσα τη μείωση του ενοικίου κατά ποσοστό 

έως και 40% για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως και την λήξη της μίσθωσης, λόγω της 

δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η επιχείρησή μου, ως απόρροια της 

γενικότερης οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της με μη προβλεπόμενα έξοδα και συγκεκριμένα 

την ηλεκτρική κάλυψη από μέρους μου, λόγω μη ηλεκτροδότησης των μισθίων από τη ΔΕΗ. 

Επί των αιτήσεων μου αυτών ουδέποτε έλαβα οποιαδήποτε απάντηση είτε θετική είτε αρνητική, καθώς 

όπως σας είναι ήδη γνωστό η ΔΗΚΕΔΗΛ λίγο αργότερα καταργήθηκε και όλες οι αρμοδιότητές της 

περιήλθαν στον Δήμο. Επιπλέον ίσως να είμαι ο μόνος μισθωτής της ΔΗΚΕΔΗΛ, στην συνέχεια του 

Δήμου, για τον οποίο δεν υπήρξε ρητή μείωση ενοικίου, όπως συνέβη με το σύνολο των άλλων 

μισθωτών του Δήμου που υπέβαλαν αντίστοιχες αιτήσεις. 

Οι μίσθιοι οικίσκοι μέχρι και το έτος 2010, κατόπιν ενεργειών του εκμισθωτή Δήμου, ηλεκτροδοτούνταν 

από τη ΔΕΗ. Το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την πεντάμηνη περίπου σεζόν που 

λειτουργούσε η επιχείρησή μου ανερχόταν στο ποσό των 3.500 – 3.700 €. Από το έτος 2011, ως 

εκμισθωτής δεν λάβατε ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ και για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής μου 

χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω γεννήτριες, εκ των οποίων την μία μίσθωνα έναντι του ποσού των 1.100 

€, το δε κόστος κατανάλωσης πετρελαίου ανερχόταν στο ποσό των 12.000 € περίπου, με αποτέλεσμα τα 

έξοδα μου για ηλεκτρική ενέργεια από το μέγιστο των 3.700 € που πλήρωνα στη ΔΕΗ, εν μέσω κρίσης 

και μειωμένων εσόδων, να ανέρθει στο ποσό των 13.100 €. 

Επίσης σας είναι γνωστό ότι κατόπιν ενεργειών της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, ο 

Λιμενάρχης Λαυρίου, για τις ανωτέρω αναφερόμενες μίσθιες κατασκευές, που είναι ιδιοκτησίας σας, 
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επέβαλε σε εμένα και όχι στον δήμο σας ως όφειλε, πρόστιμο ποσού 29.600 €, το οποίο εξαναγκάσθηκα 

να πληρώσω εγώ, καθώς βεβαιώθηκε εις βάρος μου από τις φορολογικές αρχές. 

Τέλος, να σημειώσω, ότι καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, η οποία ξεκίνησε από το 

έτος 2005, υπήρξα απόλυτα τυπικός και συνεπής με τις υποχρεώσεις μου, προκαταβάλλοντας το 

εκάστοτε μίσθωμα και αποδίδοντας συνολικά στο Δήμο ποσό που υπερβαίνει τα 300.000 €. 

Κατόπιν των ανωτέρω και των αξιώσεων που διατηρώ σε βάρος σας και οι οποίες μπορούν να 

συμψηφισθούν με την επιδικασθείσα ανταπαίτησή σας 

ΖΗΤΩ 

Την απαλλαγή μου από την πληρωμή του ποσού των 7.467,43 €.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

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

- τις αριθμ.192 και 193/2016 αποφάσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

- την υπ’ αριθμ.64/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 7770/23.05.2016 αίτηση του κου Κ. Καλύμνιου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) Δεν αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 7770/23.05.2016 αίτηση του κου Κ. Καλύμνιου σχετικά με την 
απαλλαγή του από πληρωμή του ποσού των 7.467,43 ευρώ. 
(β) Να καταβάλλει ο κος Κοσμάς Καλύμνιος στο Ταμείο του Δήμου Λαυρεωτικής το ποσό των 7.467,43 
ευρώ, το οποίο αφορά οφειλή μισθωμάτων περιόδου 2012 τμήματος της παραλίας Πούντα Ζέζα 
Λαυρίου. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή των κ.κ. Ανδρέα Μανώλη και Ανδριάννας 
Μανώλη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 146/2016 

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

αγωγή των κ.κ. Ανδρέα Μανώλη και Ανδριάννας Μανώλη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 
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Στις 9 Αυγούστου 2016 επιδόθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η από 30 Νοεμβρίου 2015 αγωγή 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των Ανδρέα Μανώλη και Ανδριάννας Μανώλη με την 
οποία ζητούν την καταβολή ποσού 4.750,00 ευρώ, συν του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, ποσοστό 
3,6%, ήτοι 171,00 ευρώ, συνολικά 4.921,00 ευρώ. 

Το ποσό αυτό αφορά μισθώματα των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2014, Ιανουαρίου, 
Φεβρουαρίου, και Μαρτίου 2015 (5 μισθώματα Χ 950,00 ευρώ), για τη στέγαση του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας των ανωτέρω, το 
οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 55 στην Κερατέα Αττικής, εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, 
επί των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Μπουμπουλίνας. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι από την 
ανάγνωση της αγωγής προκύπτει ότι μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και των εναγόντων καταρτίσθηκε 
και συμφωνήθηκε σύμβαση μίσθωσης, χρονικής διάρκειας από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως και την 30η 
Μαρτίου 2015. Η απαίτηση των κ.κ. Ανδρέα και Ανδριάννας Μανώλη αποδεικνύεται αφού το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί στο συγκεκριμένο ακίνητο, χωρίς διακοπή και για το λόγο αυτό η 
άσκηση ενδίκων μέσων από το Δήμο είναι πιθανόν να μην ευδοκιμήσει.  

Με βάση τα ανωτέρω πρότεινε να μην παρασταθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά την εκδίκαση της 
αγωγής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων και 
καταβολής επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην παρασταθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την 
εκδίκαση της αγωγής των κ.κ. Ανδρέα Μανώλη και Ανδριάννας Μανώλη, (Αριθμ. Κατ. Δικογράφου: 
704/2016, ΓΑΚ: 28556/2016) κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, στις 4 Νοεμβρίου 2016, αφού δεν υπάρχει 
λόγος αντιδικίας. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 147/2016 

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 δαπανών πάγιας 

προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
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Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 13938/18.08.2016 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

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

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

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

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

στο συνημμένο πίνακα». 

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

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

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

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

− Την υπ’ αριθμ.24/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 13938/18.08.2016 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

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

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.60/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 
«προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 35/08.08.2016 

Ξύλωμα στη οδό Μαρώνειας δύο 
μεγάλων ευκαλύπτων και ενός 
ευκαλύπτου στο τέλος της οδού 
Χειμάρας 

496,00 20-6262.003 
(ΑΑΥ: 493/2016) 

2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 36/08.08.2016 

Μεταφορά από δεξαμενή Καμάριζας 
ψιλών μπαζών για στρώσιμο από 
Βρύση προς Λεγραινά λόγω 
νεροφαγωμάτων που ήταν αδύνατη η 
διέλευση οχημάτων και 
πυροσβεστικών 

496,00 30-7333.006 
(ΑΑΥ: 492/2016) 

   ΣΥΝΟΛΟ 992,00  
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«ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 148/2016 

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 της αριθμ.60/2016 μελέτης 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του 

Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 

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

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012) που κυρώθηκε με 
το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18). 

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

− Την υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, με την οποία ψηφίστηκε 
διάθεση πίστωσης  1.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6063. 

− Το αριθμ. πρωτ: 357/19.04.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ 004391657. 

− Τις υπ’ αριθμ. 1/2016 και 33/2016 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», με τις οποίες 
έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 60-6063.001, 60-6063.002, 15-
6063.001, 15-6063.002. 

− Το αριθμ. πρωτ: 451/14.04.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ 004745669. 

− Την υπ’ αριθμ.6/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 10-6063, 15-6061, 15-6063, 20-6061, 
20-6063, 30-6063, 35-6061, 35-6063, 45-6063. 

− Το αριθμ. πρωτ: 4206/28.03.2016 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ 004082064. 

− Την υπ’ αριθμ. 109/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ». 

− Την υπ' αριθ. 60/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, 
προϋπολογισμού δαπάνης 43.265,98 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%). 
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος που δικαιούται το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των 
ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α υπ’αριθ. 53361 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με την 
Κ.Υ.Α υπ’ αριθ. ΤΤ 36586 (Φ.Ε.Κ. 1323/30-07-2007) και την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-
05-2008). 

Η χορηγούμενη ποσότητα γάλακτος ανά εργαζόμενο και ημέρα καθορίζεται στο ένα λίτρο (1 lt) 
φρέσκου γάλακτος. Η διανομή θα πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας.  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, 43.265,98 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%), είναι 
ενδεικτικός και ως προς τις ποσότητες και ως προς τη τιμή υπολογισμού. Οι ποσότητες μπορεί να 
μεταβάλλονται αναλόγως της μεταβολής του προσωπικού που εργάζεται στο Δήμο και στα Νομικά 
Πρόσωπα αυτού.  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ισχύ ενός (1) έτους, μέχρι 
τη διεξαγωγή του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά το επόμενο οικονομικό έτος. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για όλους τους φορείς (Δήμος 
Λαυρεωτικής, ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ, ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ).  

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων 
ποσοτήτων ανά φορέα.  

Οι φορείς δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

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 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), 

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

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

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

− Την υπ’ αριθμ.109/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού 
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προσωπικού του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την αριθμ.60/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού ποσού 43.265,98 
ευρώ, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής κα των ΝΠΔΔ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» & «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

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

συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 

του Ν.4412/2016. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία: Δήμος Λαυρεωτικής  

Διεύθυνση: Κουντουριώτη 1, 195 00, Λαύριο  

Τηλέφωνα: 2292320147  

Fax: 2292022413 

e-mail: nitsa@lavrio.gr  

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Έδρα: Κουντουριώτη 1, 19500, Λαύριο 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ»,  

Έδρα: Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ 37 – 190 01, Κερατέα  

Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»,  

Έδρα: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 – 195 00, Λαύριο  

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, 

η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. ………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Υπηρεσία κατακύρωσης Διαγωνισμού: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαυρεωτικής 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού: 

mailto:promitheies@nikaia-rentis.gov.gr
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ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 

 
 

 
 

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

προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο 

Προμηθειών, οδός Κουντουριώτη 1 και στα τηλέφωνα 2292320147 (κα Γ. Μαργαρίτη) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

1.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
1.2.1 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

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

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

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

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

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

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

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

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

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

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

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

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ - ΜΗΤΡΩΑ του Ν. 4412/2016, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

1.2.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

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

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

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων:  

10-6063, 15-6061, 15-6063, 20-6061, 20-6063, 30-6063, 35-6061, 35-6063, 45-6063 του Δήμου 

Λαυρεωτικής, 

15-6063 του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και  

60.6063.001, 60.6063.002, 15.6063.001, 15.6063.002 του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του προϋπολογισμού του 

2016 και τους αντίστοιχους Κ.Α. για το έτος 2017. 

A/A Περιγραφή Είδους 
 

CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης  Ποσότητα lt Τιμή             
Μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 

Γάλα αγελαδινό 
φρέσκο 

 (συσκευασία 1 Lt) για 
105 εργαζομένους στο 

Δήμο 

03333000-4 TEM 27.720 1,22* 33.818,40 

2 

Γάλα αγελαδινό 
φρέσκο 

 (συσκευασία 1 Lt) για 
04 εργαζομένους στο 

ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ 

03333000-4 TEM 2.464 1,22* 3.006,08 

3 

Γάλα αγελαδινό 
φρέσκο 

 (συσκευασία 1 Lt) για 
16 εργαζομένους στο 

ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 

03333000-4 TEM 1.200 1,22* 1.464,00 
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A/A Περιγραφή Είδους 
 

CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης  Ποσότητα lt Τιμή             
Μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 38.288,48 

Φ.Π.Α. 13% 4.977,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 43.265,98 
ΑΡΘΡΟ 3 ο 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν 

ισχύος είναι: 

 Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 

 Η Οικονομική Προσφορά. 

 Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Η Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές-Προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Το είδος που θα προμηθευτεί ο Δήμος είναι φρέσκο παστεριωμένο γάλα, ομογενοποιημένο σε 

συσκευασία των 1000 ml (1 lt) για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» & 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» σύμφωνα με την Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθ. 53361/2006 (Φ.Ε.Κ. 

1503/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. .........../2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.1 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 

συμβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 

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

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

χαρακτήρα. 
7.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

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

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

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

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

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α 

11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 

συμμετέχοντος.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 72, παρ.1α του Ν.4412/2016. Για το 

περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016. 

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ. ή απόσπασμα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126537
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και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 

με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

4. Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φoρείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 

Ν.4412/16) 

Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου .pdf.  

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από 

τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα τότε οφείλουν επί ποινή 

αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο 

Λαυρεωτικής) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  

Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

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

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

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

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

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

Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ.4 του Ν.4412/2016, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

7.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς» 

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

του προσφέροντα. 

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

«Οικονομική Προσφορά».  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126551
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126551
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Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

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

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

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

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

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

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

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

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016):  

1. εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος.  

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της 

Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’48).  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’166).  

• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
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και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 

1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) 

τους διαχειριστές.  

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Δ.Σ.  

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.  

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.  

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
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9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που  

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Τα  προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων 

τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 60/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης. 

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν υποχρεωτικά εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης να 

προσκομίσουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών για επίδειξη σε διάστημα (5) ημερών από την 

έγγραφη ειδοποίηση τους, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή. 

Επιπλέον τα δείγματα εάν απαιτείται θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα εξετάζονται από 

την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο 

κρατικό εργαστήριο. 

Τα έξοδα για κάθε εξέταση δείγματος βαρύνουν τον προμηθευτή καθώς και το δείγμα που είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει.  

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, 

χωρίς ΦΠΑ και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.  

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16), που ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας. Εγγύηση που 

αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
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Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.  

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής 

εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 

4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΓΛΩΣΣΑ 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο 

της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική 

μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 

στην Ελληνική.  

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 

απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 

05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση 

των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση και 

εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην 

Ελληνική γλώσσα.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 

διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, είτε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 

από το αρμόδιο όργανο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση 

προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός 

από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
- Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης. 

- Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε 

ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) θα δίδεται σε ΕΥΡΩ (€) (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/16) 

και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση 

(π.χ. μεταφορικά), για παράδοση των υλικών ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  

- Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

- Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του 

είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν 

και όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 
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- Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη, επίσης δεν θα πρέπει να ξεπερνιέται και η επί μέρους 

προϋπολογισθείσα δαπάνη για το είδος της διακήρυξης. 

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

οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων 

προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) 

φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής-  τεχνική προσφορά». 

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

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

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

μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

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

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το 

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

χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο ενενήντα (90) ημερών, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν 

δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μόνο 

μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης.  

Η παραπάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κατωτέρω, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις:  

 Αν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί 

κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσφορές δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

Αν τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία.  

Αν περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.  

Αν αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά ή θέτει όρο αναπροσαρμογής.  

Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά, ή προσφορά υπό αίρεση.  

Αν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας,  

Αν δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  

Αν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης. 
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Αν δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται.  

Αν η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει 

ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων.  

ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

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

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

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

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

των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

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

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

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

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

τους. 

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

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 

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

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
(α) Φυσικά πρόσωπα  
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, 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 τόσο κατά την ημερομηνία 

κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση που το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  
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Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 

(γ) Συνεταιρισμοί  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

(δ) Ενώσεις προμηθευτών  
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
ΑΡΘΡΟ 19Ο 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

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

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί 

αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001303_N0000019726&all_articles=0&ids=78217,78218
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001303_N0000019726&all_articles=0&ids=78217,78218
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126538


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 68 από 95 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

ΑΡΘΡΟ 21ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σταδιακά τις εργάσιμες ημέρες κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Ο 

Δήμος και τα ΝΠΔΔ μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιεί τον ανάδοχο όποτε διαφοροποιείται ο 

αριθμός των προς παράδοση φιαλών, ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό, στους χώρους 

εργασίας, που θα του υποδειχθούν κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία. 

Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται η ημερομηνία της παστερίωσης και η ημερομηνία 

λήξης και να παραδίδεται σε ψυγεία, τα οποία ο Προμηθευτής θα παραδώσει δωρεάν στους τόπους που 

θα του ορίσει ο Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ.  Τα ψυγεία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα 

και δυσοσμία και θα επιστρέφονται στον προμηθευτή στο τέλος της σύμβασης.  

Το γάλα πρέπει να είναι αγνό αγελαδινό, που θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά του συστατικά και θα 

ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως τροποποιήθηκε με 

την 187/98 απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους και εγκρίθηκε η τροποποίηση αυτή με την Υ.Α. 

187/1998 (Φ.Ε.Κ. 765 Β΄/24-07-1998).  

Το γάλα θα διατίθεται σε αεροστεγή χάρτινη συσκευασία του ενός (1) λίτρου, με βιδωτό καπάκι 

ασφαλείας. Δεν πρέπει να είναι ελλιποβαρή, χτυπημένη κ.λ.π. Στο προϊόν απαραίτητα θα αναγράφεται η 

φράση «ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ» καθώς και ότι προορίζεται για την άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. Στη 

συσκευασία επίσης πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο», το σήμα καταλληλότητας του 

προϊόντος, η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι σε εμφανές 

σημείο της συσκευασίας και με ευδιάκριτους χαρακτήρες. Ο χρόνος ζωής ορίζεται ως εξής: Ημερομηνία 

παραγωγής – συσκευασίας συν τέσσερις (4) ημέρες το μέγιστο.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 69 από 95 
 

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την 

επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το 

αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.  

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 

χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό.  

Εφόσον κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις η 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής προτείνει αντικατάσταση αυτών και αν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα πέραν της έκπτωσης ο Δήμος δύναται να προβεί στην κάλυψη τους ως 

δαπάνες με την εγγυητική του αναδόχου. 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα (υπεύθυνο της 

αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου. 

Αναλυτικά ο τρόπος, ο τόπος και οι ποσότητες παράδοσης του προϊόντος από τον προμηθευτή θα 

καθοριστούν μέσω της σύμβασης προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 22ο  
ΣΥΜΒΑΣΗ  
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, η 

σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο 

χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 

στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.  

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

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

συμφωνεί ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά .  

δ. Το ποσοστό έκπτωσης.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 
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ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή.  

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  

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

ήτοι από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε 

αναθέτουσας αρχής: (α) το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, (β) την  Πρόεδρο του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ». 

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

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

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

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

ή εκπτώσεις.  

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

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και θα έχει ισχύ ενός (1) έτους, 

μέχρι τη διεξαγωγή του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά το επόμενο οικονομικό έτος. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που 

αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.  

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της 

παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου 

προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, για χρονικό 

διάστημα που δε υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στην μηνιαία προσκόμιση των παραστατικών ανά κωδικό εξόδων όπως θα του 

έχει ορίσει ο Δήμος.  

Κρατήσεις-Φόροι 

Κράτηση: 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 

του άρθρου 375 Ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος: σε ποσοστό 4%. 

ΑΡΘΡΟ 25ο  
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

-Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.  

-Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

-Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου.  

-Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26ο  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, σε δύο (2) τοπικές 

ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, καθώς και στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.lavreotiki.gr). Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έξοδα 

δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009).  
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης) : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 
5.661,84 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού» για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 149/2016 

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 
«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.661,84 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». 

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: 
14357/31.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αριθμ. πρωτ: 71336/18.08.2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ που αφορά 

επαύξηση της υπάρχουσας παροχής του διατηρητέου κτηρίου (1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου) από Νο3 

σε Νο5.  

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.661,84 

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

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού  

5.661,84 ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 

με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού», καθώς και για τον ορισμό 

υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του χρηματικού 

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

απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη ΔΕΔΔΗΕ » 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά με την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού  5.661,84, ευρώ σε βάρος 
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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 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 14357/31.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

− Το αριθμ. πρωτ: 71336/18.08.2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.661,84 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, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει σύνδεση η επαύξηση της ισχύος από 
35KVA σε 85KVA στο κτήριο του παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου (Βενιζέλου 1, Λαύριο).  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
31.11.2016. 
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». 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «μελέτη 
τοπογραφικής αποτύπωσης της κεντρικής οδού Αθηνών – Λαυρίου της πόλης Κερατέας και των 
όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 
Αρ. Απόφ.: 150/2016 

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 
«απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της κεντρικής οδού 

Αθηνών – Λαυρίου της πόλης Κερατέας και των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων». 

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 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’ αριθμ.68/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «μελέτη τοπογραφικής 
αποτύπωσης της κεντρικής οδού Αθηνών – Λαυρίου της πόλης Κερατέας και των όμορων πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων, προϋπολογισμού δαπάνης 17.900,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η 
οποία   αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ 005017054. 
Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής, στο ΚΑ 30-7413.064 έχει προβλεφθεί πίστωση 
ποσού 17.900,00 ευρώ. 
Για την απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων & Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22, παρ3. του 
Ν.3536/2007, όπου προβλέπεται η ανάθεση σε μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, πτυχίου τάξης Α’ ή 
Β’ με την αμοιβή όλων των σταδίων της να μην υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου του  πτυχίου Α’ 
τάξης της αντίστοιχης μελέτης. 
Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το άρθρο 377, παρ. 
1(38) του Ν.4412/2016 καταργήθηκαν οι παρ. 1-3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, ενώ η ανάθεση γίνεται 
πλέον σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στην παρ. 5 του οποίου προβλέπεται ότι «… Για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ' έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την 

κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών…». Για το λόγο αυτό πρότεινε 
την αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος  και κάλεσε αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 209 του Ν./3463/2006 

− Τις διατάξεις του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
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την αναβολή της συζήτησης του θέματος σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «μελέτη 
τοπογραφικής αποτύπωσης της κεντρικής οδού Αθηνών – Λαυρίου της πόλης Κερατέας και των όμορων 
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων». 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «συντήρηση – επισκευή 
οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 151/2016 

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 3ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 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: 
Το αριθμ. πρωτ: 14356/31.08.2016 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
προϋπολογισμού 12.251,6 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με ΑΔΑΜ: 16REQ 005617346. 
Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής, στο ΚΑ 30-7333.007 του οποίου έχει προβλεφθεί 
πίστωση ποσού 25.000,00 ευρώ. 
Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984. 
Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του ΠΔ 171/1987. 
Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το άρθρο 377, παρ. 
1(67) του Ν.4412/2016 καταργήθηκαν τα άρθρα 9, 10, 14, 16, και 17 του Π.Δ/τος 171/ 1987 (A' 84), ενώ 
η ανάθεση γίνεται πλέον σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στην παρ. 5 του οποίου 
προβλέπεται ότι «… Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία 
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της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ' έτος και για διάστημα είκοσι 

ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών…». 
Για το λόγο αυτό πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος  και κάλεσε αυτά να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του ΠΔ 171/1987 

− Τις διατάξεις του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την αναβολή της συζήτησης του θέματος σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «συντήρηση – 
επισκευή οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής». 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «συντήρηση – επισκευή 
οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 152/2016 

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 4ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 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: 
Το αριθμ. πρωτ: 14355/31.08.2016 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
προϋπολογισμού 12.251,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο αναρτήθηκε στο 
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ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ 005617342. 
Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής, στο ΚΑ 30-7333.008 του οποίου έχει προβλεφθεί 
πίστωση ποσού 25.000,00 ευρώ. 
Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984. 
Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του ΠΔ 171/1987. 
Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το άρθρο 377, παρ. 
1(67) του Ν.4412/2016 καταργήθηκαν τα άρθρα 9, 10, 14, 16, και 17 του Π.Δ/τος 171/ 1987 (A' 84), ενώ 
η ανάθεση γίνεται πλέον σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στην παρ. 5 του οποίου 
προβλέπεται ότι «… Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ' έτος και για διάστημα είκοσι 

ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών…». 
Για το λόγο αυτό πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος  και κάλεσε αυτά να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του ΠΔ 171/1987 

− Τις διατάξεις του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την αναβολή της συζήτησης του θέματος σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «συντήρηση – 
επισκευή οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής». 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση του πρακτικού Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών 
και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 153/2016 

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 5ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης του πρακτικού Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια 

καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ΄΄ΚΕΦΑΛΟΣ΄΄ Δήμου 

Λαυρεωτικής». 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 78 από 95 
 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να γίνει η έγκριση του πρακτικού και να μην υπάρξει καθυστέρηση στη συνέχιση του 
διαγωνισμού. 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: 
1. Το αριθμ. πρωτ: 446/14.04.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του, το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004221448. 
2. Την υπ’ αριθμ.34/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής. 
3. Την υπ’ αριθμ.6/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού έτους 2016 για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 
3463/2006. 
4. Τη με αριθμ. πρωτ: 9195/09.06.2016 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης σχετικά με την 

προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία αναρτήθηκε με 
ΑΔΑΜ: 16REQ004567522. 
5. Την υπ’ αριθμ.99/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 
6. Την αριθμ.14/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

535.695,69 ευρώ (με ΦΠΑ). 
7. την υπ’ αριθμ.100/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 
8. την υπ’ αριθμ. 379/2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 
Η διακήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στις 8 Ιουλίου 2016, με ηλεκτρονικά μέσα. 
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Ολόκληρη η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 16PROC004739243), περίληψη της 
διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΞ0ΒΩΛ1-93Δ), ενώ τα τεύχη του 
διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lavreotiki.gr. 
Επίσης, περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε κατά τα νόμιμα στο Τεύχος Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ 344/Δ.Δ.Σ./15.07.2016), καθώς και στις εφημερίδες: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΑΜΑΡΥΣΙΑ & ΧΤΥΠΟΣ.  
Στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται ακολούθως, κατατέθηκαν ηλεκτρονικές προσφορές 
από τους ακόλουθους προμηθευτές: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς συστήματος 
1 Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 41534 
2 Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 41538 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το με ημερομηνία 29 Αυγούστου 2016 πρακτικό Νο 1, 
το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29 Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και 

ώρα 14:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.379/2016 και με αριθμ. πρωτ: 11339/07.07.2016 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Καρράς Σταμάτης, ΔΕ1 Διοικητικού 

2. Πισσάνος Στυλιανός, ΔΕ29 Οδηγών 

3. Ιορδανίδου Λυδία, ΠΕ1 Οικονομικού Λογιστικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.379/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 14/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: «προμήθεια υγρών καυσίμων 

θέρμανσης – κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής», καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα 

κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με αύξοντα αριθμό 

http://www.lavreotiki.gr/
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ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 26323 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

τις 22 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» ορίστηκε η 26 Αυγούστου 2016, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με 

τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων 

οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται 

ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους προμηθευτές: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 41534 

2 Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 41538 

Διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α (καύσιμα), προσφορά κατατέθηκε από τις εταιρείες: 

− Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής και το ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» 

− Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 

Οι ανωτέρω συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της διακήρυξης, στο 

πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών τους κα έλαβαν τους ακόλουθους 

αριθμούς πρωτοκόλλου: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου 
δικαιολογητικών 

1 Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 13838/22.08.2016 

2 Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 13839/22.08.2016 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή 

διαπίστωσε τα κατωτέρω: 

Προσφορά της εταιρείας Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. (για την ομάδα Α – καύσιμα ΔΕ Λαυρεωτικής, ομάδα 
Γ καύσιμα ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ) 
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών 

Προσφορά της εταιρείας Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ο.Ε. (για την ομάδα Β καύσιμα ΔΕ Κερατέας) 
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών 
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιρειών: 

Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ο.Ε.  

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το από 29.08.2016 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

εγκρίνει στο σύνολό του το από 29.08.2016 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που 
κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση του πρακτικού Νο2 αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων 
& υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 154/2016 

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 6ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης του πρακτικού Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας 

«επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων & υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
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προκειμένου να γίνει η έγκριση του πρακτικού και να μην υπάρξει καθυστέρηση στη συνέχιση του 
διαγωνισμού. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα 
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Την υπ’ αρ. 47/2016 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων & υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής», για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 
Την υπ’ αρ. 25/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
1.269.000,00 ευρώ. 
Την υπ’ αρ. 72/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση της 
αριθμ.25/2016 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας. 
Την υπ’ αριθμ. 308/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
του διαγωνισμού. 
Την υπ’ αριθμ.129/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών του 
Δήμου Λαυρεωτικής». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών την 31η Αυγούστου 2016 και συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31 Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα  Τετάρτη και 

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

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 07/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, προκειμένου 

να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την εργασία του 

θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 

308/02.06.2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την εργασία του θέματος.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κάτωθι αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Ζερβουδάκης Σταύρος, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος  
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2. Μιχαήλ Αθηνά, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Παππάς Κλεισούρας Δημήτριος, ΔΕ29 Οδηγών 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ.308/02.06.2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

2. Το με ημερομηνία 03/08/2016 πρακτικό Νο1 σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών – 

τεχνικών προσφορών, 

3. Την υπ΄αριθμ.129/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομικών προσφορών» που 

υπέβαλλαν οι διαγωνιζόμενοι.  Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων 

«οικονομικές προσφορές», ορίστηκε η 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 08:30. 

Προσφορά κατέθεσε η κατωτέρω εταιρία: 

1. Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Ιερά οδός 162, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών με αριθμό 

κατάθεσης προσφοράς 38814. 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όπως προσφέρονται ακολούθως 

και συγκριτικά με τις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης. 

Η εταιρεία «Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» µε αριθμό κατάθεσης προσφοράς 38814 προσέφερε οικονομική 

προσφορά  για τις εργασίες και το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται :  

σε πέντε τοις εκατό (05%) και το τελικό ποσό προσφοράς ανέρχεται σε 1.215.351,22 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  
Α. την κατακύρωση στην εταιρεία Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Ιερά οδός 162, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 094036579, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 20 και 21 του ΕΚΠΟΤΑ.  

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

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
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αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
(α) εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 308/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 
αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και 
υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και 
υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής» την εταιρεία Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Ιερά οδός 162, Αιγάλεω, με 
ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%) και τελικό ποσό 
προσφοράς 1.215.351,22 ευρώ.  
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν εκφράζοντας την άποψη ότι το κόστος για την συντήρηση των οχημάτων είναι πολύ μεγάλο 
και προτείνοντας να προβεί ο Δήμος στην αγορά νέων οχημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού 
για την ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 155/2016 

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 7ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ειδών 

ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να γίνει η έγκριση του πρακτικού και να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού αφού 
πρόκειται για είδη απαραίτητα για την ασφάλεια του προσωπικού. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 
1. Την αρ. πρωτ:4218/28.03.2016 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με 

την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ004150823, 

2. Τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, στους ΚΑ: 10-6063, 
15-6061, 15-6063, 20-6061, 20-6063, 30-6063, 35-6061, 45-6063 του οποίου έχουν εγγραφεί 
σχετικές πιστώσεις, 

3. Την υπ’ αριθμ.6/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πιστώσεων υποχρεωτικών 
δαπανών έτους 2016, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των σχετικών πιστώσεων, 

4. Τις υπ’ αριθμ. Α-120/2016, Α-138/2016, Α-139/2016, Α-152/2016, Α-153/2016, Α-164/2016, Α-
173/2016 & Α-182/2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό, 

5. Την αριθμ.20/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα «προμήθεια ειδών 
ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 
32.007,70 ευρώ, 

6. Την υπ’ αριθμ.109/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση της 
αριθμ.20/2016 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, 

7. Την υπ’ αριθμ.512/2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 

 Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 30 Αυγούστου 2016, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών. Ακολούθως, συντάχθηκε το 
ΔΥ/30.08.2016 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, το οποίο με το αριθμ. πρωτ: 
14326/31.08.2016 έγγραφο του Προέδρου διαβιβάσθηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και 
σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής 

 (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30 Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.512/2016 

(αρ. πρωτ:13636/17.08.2016) Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια του 

θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
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1.  Χρήστος Λιούμης, ΔΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής (αναπληρωματικό μέλος τη θέση του τακτικού 

Θ. Κατσάρου, λόγω απουσίας του με κανονική άδεια) 
2. Νεκταρία Βικελή, ΔΕ1 (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Γ. Γεώργα, λόγω απουσίας 

του με άδεια ασθενείας)  

3. Αικατερίνη Ντελή, ΔΕ1 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στις ημερήσιες εφημερίδες 

«Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και «Αμαρυσία», αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με 

ΑΔΑ: Ω40ΧΩΛ1-2ΓΔ. Ολόκληρη η προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

15PROC004955648 2016-08-17. 

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, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι 

προμηθευτές: 

1. «BRINX Α.Ε.», εμπορική – κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα Πανσελήνου 4, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 

099774123, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία απέστειλε την προσφορά της, την προηγούμενη ημέρα 

του διαγωνισμού και πρωτοκολλήθηκε με αριθμ. 14160/29.08.2016. 

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 του φακέλου των δικαιολογητικών και συντάχθηκε ο 

πίνακας των δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατέθηκαν από τη συμμετέχουσα εταιρεία 

διαπίστωσε ότι προσκομίστηκαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή της στο 

διαγωνισμό. Συνεπώς, και η προσφορά της εταιρείας BRINX A.E. γίνεται δεκτή και μπορεί να 

προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής μονοέγραψαν και αποσφράγισαν τον φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς. 

Κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι η κατατεθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους 

της αριθμ.512/2016 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής και της αριθμ.20/2016 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και ως εκ τούτου μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

δηλαδή στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. 
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Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής μονοέγραψαν και αποσφράγισαν τον φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς. 

Η κατατεθείσα οικονομική προσφορά έχει ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΑΛΛΗ

ΛΩΝ 
ΠΟΣΟΤ/ 
ΕΤΟΣ ΣΥΝ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

              
85    12  1.020    1,47 1.499,40 

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 PVC 

              
57    1       57    1,78 101,46 

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

              
55    4     220    1,91 420,20 

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 

ΥΦΑΣΜΑ &       
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 2    4         8    0,53 4,24 

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (100ΤΕΜ) 

              
56    6     336    5,43 1.824,48 

ΓΑΝΤΙΑ  
CPV 18143000-3 ΜΟΝΩΤΙΚΑ  8    1         8    14,27 114,16 

ΚΡΑΝΗ  
CPV 18143000-3 ΚΡΑΝΗ 

              
10    1       10    8,02 80,20 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

CPV 18143000-3 GOOGLES 4    1         4    8,10 32,40 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

CPV 18143000-3 
ΠΡΟΣ. ΗΛΙΑΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

              
93    1       93    10,00 930,00 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

CPV 18143000-3 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣ. ΑΠΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ  8    1         8    17,14 137,12 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

CPV 18143000-3 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ 

ΠΛΕΓΜΑ  4    1         4    27,30 109,20 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΑΝΑΠΝΟΗΣ  

CPV 18143000-3 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1 

(10ΤΕΜ) 2    20       40    4,86 194,40 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΑΝΑΠΝΟΗΣ  

CPV 18143000-3 

ΜΑΣΚΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ABEK2-
P3 4    1         4    126,77 507,08 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  

CPV 35113400-3 
ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ 

ΤΥΠΩΜΑ) 
              
60    1       60    4,78 286,80 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  

CPV 35113400-3 

ΣΤΟΛΕΣ                  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ 6    4 24    9,67 232,20 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ CPV 

35113400-3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
              
93    1       93    10,04 933,72 
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ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ CPV 
35113400-3 

ΑΡΒΥΛΑ (8 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

              
93    1       93    32,40 3.013,20 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 

35113400-3 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

(ΣΕΤ 12 ΤΕΜ) 8    1         8    -  
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

CPV 35113400-3 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ            

(ΜΕ ΤΥΠΩΜΑΤΑ) 
              
63    1       63    -  

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 

35113400-3 ΚΑΠΕΛΑ 
              
63    1       63    -  

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 

18143000-3 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - - 60   

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 

35113400-3 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ           
ΣΑΛΟΠΕΤΑ                  

(ΜΕ ΤΥΠΩΜΑΤΑ) 93    1     93    -  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  10.420,26 

ΦΠΑ 24% 2.500,86 
ΣΥΝΟΛΟ 12.921,12 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, 

3. την υπ’ αριθμ. 20/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

4. την αριθμ.512/2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

6. τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες 

γνωμοδοτεί  
υπέρ της κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής, στις 30 Αυγούστου 2016, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό 

του Δήμου Λαυρεωτικής, στην εταιρεία «BRINX Α.Ε.», εμπορική – κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα 

Πανσελήνου 4, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 099774123, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στο ποσό των 10.420,26 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 12.921,12 ευρώ. 

Το παρόν να σταλεί με fax στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προς ενημέρωση.» 

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 

− Το από 30.08.2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
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− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το ΔΥ/30.08.2016 πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών σχετικά με την ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του 
Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη στο Δημοτικό 
Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 30 Αυγούστου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, για τα είδη 1 
έως και 17 του προϋπολογισμού της αριθμ.20/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την 
εταιρεία «BRINX Α.Ε.», εμπορική – κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα Πανσελήνου 4, Θεσσαλονίκη, με 
ΑΦΜ 099774123, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στο ποσό των 10.420,26 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
12.921,12 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά της. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 
Δ.  Τη διενέργεια νέου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τα είδη 18 έως 22 του 
προϋπολογισμού της αριθμ.20/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 – αποδοχή ποσού 
Αρ. Απόφ.: 156/2016 

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 8ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«εισήγησης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 – 

αποδοχή ποσού». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να γίνει η αποδοχή ποσού που αφορά τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την 
αγορά διώροφου διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ. 147 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου  και 
να ολοκληρωθεί η ένταξη και η χρηματοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταμείο. Τα μέλη της 
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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 από 
31.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ΄αριθμ.254/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2016 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 514/199/ 25.01.2016 απόφαση του 

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.                

Με τις αποφάσεις 18/2016, 22/2016, 46/2016, 120/2016 και 136/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, 

εγκρίθηκαν η 1η , 2η, 3η, 4η και 5η  τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού αντίστοιχα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποδοχή ποσών και την έγκριση της 6ης τροποποίησης του 

Δημοτικού Προϋπολογισμού. 

Α. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΩΝ 
1.Αποδοχή ποσού 18.965,91 ευρώ, το οποίο αφορά την επιχορήγηση της μισθοδοσίας του Προσωπικού 

Κ.Η.Φ.Η. του Ν.Π.Δ.Δ.¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ βάσει του υπ΄αριθμ.πρωτ.79400/26.07.2016 εγγράφου του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων. 

2 Αποδοχή ποσού 321.807,40 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 

«Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων», για την αγορά διώροφου διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ 

147 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου, βάσει της υπ΄αριθμ.109.6.2/2016 Απόφασης Δ.Σ 

του Πράσινου Ταμείου. 

Β.  6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Με την παρούσα προς έγκριση 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 παρακαλούμε τις 

κάτωθι μεταβολές: 

Α. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εσόδων : 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α 1212.005 που αφορά τη λήψη επιχορήγησης για «κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του 

προσωπικού Κ.Η.Φ.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨» κατά 18.965,91 ευρώ, με ισόποση αύξηση του Κ.Α 

Εξόδων 00-6715.010 «Επιχορήγηση μισθοδοσίας προσωπικού Κ.Η.Φ.Η ΝΠΔΔ ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨». 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α 1329.014 που αφορά τη «χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ¨Πρόγραμμα 

Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων¨» κατά 321.807,40 ευρώ, με ισόποση αύξηση του  Κ.Α Εξόδων    30-

7122.001 που αφορά την «αγορά διώροφου διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ 147 του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου». 

Β. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων : 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α 10-6012 που αφορά την «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» κατά 2.388,56 ευρώ  για την κάλυψη των 

αποζημιώσεων των ληξιάρχων και των πρακτικογράφων του Α΄ εξαμήνου 2016. 
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2. Αυξάνονται  οι  Κ.Α 10-6051.002 «Εργοδ. εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ» κατά 466,35 ευρώ  10-

6051.003«Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ» κατά 110,67 ευρώ και 10-6051.004 «Εργοδ. Εισφορές 

ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό» κατά 95,73 ευρώ, για την καταβολή των εισφορών των ανωτέρω 

αποζημιώσεων. 

3. Αυξάνεται ο Κ.Α 30-7424.016 που αφορά «Αποζημίωση από επανυποβολή ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης του Κοινόχρηστου Χώρου που περικλείεται από τα Ο.Τ 24,27,28,29 της Δ.Ε Κερατέας  

έκτασης 1.142,50 τ.μ στους Μ. Κοκκίνου  και Κ. Χριστοδούλου στο ποσό των 156.613,90 ευρώ», ώστε 

να επιβληθεί εκ νέου η αρθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση της ανωτέρω ιδιοκτησίας  βάσει του 

υπ΄αριθμ. πρωτ.40694/30.11.2015 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής. 

Γ. Μείωση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων: 

1. Μειώνεται ο Κ.Α 00-6056 που αφορά «Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης » κατά 

3.061,31 ευρώ για την κάλυψη της αύξησης των Κ.Α εξόδων σχετικών  με την καταβολή της αποζημίωσης 

των ληξιάρχων και των πρακτικογράφων ,καθώς και των εργοδοτικών εισφορών αυτών. 

2. Μειώνονται οι:  

Κ.Α 30-7413.021 «Κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης 

Κερατέας» κατά 16.613,90 ευρώ. 

Κ.Α 30-7413.025 «Κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα 

Κερατέας» κατά 10.000,00 ευρώ 

30-7413.026 «Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής Πόρτο Εννέα Κερατέας» κατά 

40.000,00 ευρώ. 

30-7413.052 «Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης πράξη εφαρμογής περιοχής Β. κατοικ. 

Βρωμοπούσι- Καλοπήγαδο Κερατέας» κατά 90.000,00 ευρώ. 

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα τροποποίηση παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 11.390,25 

ευρώ.». 

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.254/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
 την από 31.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
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εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 11.390,25 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 1212.005 Επιχορήγηση Μισθοδοσίας προσωπικού  18.965,91 0,00 
 ΚΗΦΗ ΝΠΔΔ ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ 
 2 1329.014 Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο  321.807,40 0,00 
 "Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων" 
 340.773,31 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 3 0,00 00-6715.010 Επιχορήγηση Μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ  ΝΠΔΔ  18.965,91 
 ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ 
 4 0,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  2.388,56 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 5 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 466,35 

 6 0,00 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 110,67 

 7 0,00 10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό 95,73 

 8 0,00 30-7122.001 Αγορά Διώροφου Διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ 147 του  321.807,40 
 εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου. 
 9 0,00 30-7424.016 Αποζημίωση από επανυποβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης  156.613,90 
 του Κοινόχρηστου Χώρου που περικλείεται από τα Ο.Τ  
 24,27,28,29 της Δ.Ε Κερατέας έκτασης 1.142,50 τ.μ.στους  
 Μ.Κοκκίνου και Κ.Χριστοδούλου στο ποσό των 156.613,90  
 500.448,52 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
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 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 10 0,00 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  -3.061,31 

 11 0,00 30-7413.021 Κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση  -16.613,90 
 σχεδίου πόλης .Κερατέας 
 12 0,00 30-7413.025 Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση -πράξη εφαρμογής Περιγιάλι- -10.000,00 
 Τσονίμα-Τρεχαντιέρα Κερατέας 
 13 0,00 30-7413.026 Μελέτη  κτηματογράφησης πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής  -40.000,00 
 Πόρτο Εννέα Κερατέας 
 14 0,00 30-7413.052 Μελέτη κτηματογρ.πολεοδόμησης πράξης Εφαρμογής.περιοχής  -90.000,00 
 .Β κατοικ..Βρωμοπούσι -Καλοπήγαδο Κερατέας 
 -159.675,21 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 340.773,31 340.773,31 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 11.390,25 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  11.390,25 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 340.773,31 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 500.448,52 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -159.675,21 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 11.390,25 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 11.390,25 ευρώ. 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν και επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
 
Λάμπρος Μπουκουβάλας 
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