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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 8 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 25ης Οκτωβρίου 2016  

 
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 25 Οκτωβρίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 21.10.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της 
αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού (Ανδρέας Αγγελής, 
Βασιλεία χήρα Σταματίου Αγγελή, Γεώργιος Αγγελής, Ιωάννης Αγγελής) 
Αρ. Απόφ.: 184/2016 

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 «καταβολής αποζημίωσης λόγω 

απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

(Ανδρέας Αγγελής, Βασιλεία χήρα Σταματίου Αγγελή, Γεώργιος Αγγελής, Ιωάννης Αγγελής)» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Την αριθμ. 2865/2014 απόφαση Εφετείου Αθηνών, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο 
Λαυρεωτικής, στις 4 Μαρτίου 2016 και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 3161/04.03.2016.  

Την αριθμ.7/2005 πράξη προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, η οποία 
κυρώθηκε με τον Νομάρχη Αττικής και κατέστη τελεσίδικη. 

Την αριθμ. πρωτ: 5900/25.04.2016 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου των  κ.κ. Ανδρέα Αγγελή 
του Γεωργίου, Βασιλείας χήρας Σταματίου Αγγελή, Γεώργιου Αγγελή του Σταματίου, Ιωάννη Αγγελή του 
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Σταματίου, με την οποία ζητά να τους καταβληθεί το ποσό των 171.284,00 ευρώ (170.984,00 ευρώ + 
300,00 ευρώ δικαστική δαπάνη), σε μηνιαίες δόσεις των 5.000,00 ευρώ, ως ακολούθως: 
1. Ανδρέας Αγγελής, ποσοστό συνιδιοκτησίας 8/16 εξ αδιαιρέτου, ποσό: 85.492,00 ευρώ. 
2. Βασιλεία χήρα Σταματίου Αγγελή, ποσοστό συνιδιοκτησίας 2/16 εξ αδιαιρέτου, ποσό 21.373,00 ευρώ. 
3. Γεώργιος Αγγελής, ποσοστό συνιδιοκτησίας 3/16 εξ αδιαιρέτου, ποσό 32.059,50 ευρώ. 
4. Ιωάννης Αγγελής, ποσοστό συνιδιοκτησίας 3/16 εξ αδιαιρέτου, ποσό 32.059,50 ευρώ. 
Δικαστική Δαπάνη: 300,00 ευρώ. 

Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑ 30-
8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

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

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

− Την αριθμ. 2865/2014 απόφαση Εφετείου Αθηνών, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5900/25.04.2016 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την καταβολή του ποσού των  171.284,00 ευρώ (170.984,00 ευρώ + 300,00 ευρώ δικαστική δαπάνη), 
προς αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησίας τους, σε εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης 
προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, ως ακολούθως: 
1. Ανδρέας Αγγελής, ποσοστό συνιδιοκτησίας 8/16 εξ αδιαιρέτου, ποσό: 85.492,00 ευρώ. 
2. Βασιλεία χήρα Σταματίου Αγγελή, ποσοστό συνιδιοκτησίας 2/16 εξ αδιαιρέτου, ποσό 21.373,00 ευρώ. 
3. Γεώργιος Αγγελής, ποσοστό συνιδιοκτησίας 3/16 εξ αδιαιρέτου, ποσό 32.059,50 ευρώ. 
4. Ιωάννης Αγγελής, ποσοστό συνιδιοκτησίας 3/16 εξ αδιαιρέτου, ποσό 32.059,50 ευρώ. 
Δικαστική Δαπάνη: 300,00 ευρώ. 
Β. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2016, στον ΚΑ 30-8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της 
αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού (Παναγιώτης Λιάγκης) 
Αρ. Απόφ.: 185/2016 

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 «καταβολής αποζημίωσης λόγω 

απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

(Παναγιώτης Λιάγκης)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Την αριθμ.813/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί καθορισμού τιμής 

μονάδος αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του κου Παναγιώτη Λιάγκη. 
Την αριθμ. 3070/2015 απόφαση Εφετείου Αθηνών, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο 

Λαυρεωτικής, στις 21 Απριλίου 2016 και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 5796/21.04.2016.  
Την αριθμ.7/2005 πράξη προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, η οποία 

κυρώθηκε με τον Νομάρχη Αττικής και κατέστη τελεσίδικη. 
Την αριθμ. πρωτ: 5899/25.04.2016 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του κου Παναγιώτη 

Λιάγκη, με την οποία ζητά να του καταβληθεί το ποσό των 28.500,00 ευρώ (28.200,00 ευρώ + 300,00 
ευρώ δικαστική δαπάνη).  

Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑ 30-
8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

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

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

− Την αριθμ.813/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

− Την αριθμ. 3070/2015 απόφαση Εφετείου Αθηνών, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5899/25.04.2016 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την καταβολή του ποσού των 28.500,00 ευρώ (28.200,00 ευρώ + 300,00 ευρώ δικαστική δαπάνη), 
στον κο Παναγιώτη Λιάγκη, προς αποζημίωση του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας του, σε 
εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης. 
Β. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2016, στον ΚΑ 30-8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 
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Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της 
αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού (Κωνσταντίνος Λιάγκης) 
Αρ. Απόφ.: 186/2016 

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 «καταβολής αποζημίωσης λόγω 

απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

(Κωνσταντίνος Λιάγκης)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Την αριθμ.812/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί καθορισμού τιμής 

μονάδος αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του κου Κωνσταντίνου Λιάγκη. 
Την αριθμ. 3069/2015 απόφαση Εφετείου Αθηνών, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο 

Λαυρεωτικής, στις 21 Απριλίου 2016 και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 5800/21.04.2016.  
Την αριθμ.7/2005 πράξη προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, η οποία 

κυρώθηκε με τον Νομάρχη Αττικής και κατέστη τελεσίδικη. 
Την αριθμ. πρωτ: 5898/25.04.2016 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του κου Κωνσταντίνου 

Λιάγκη, με την οποία ζητά να του καταβληθεί το ποσό των 11.908,00 ευρώ (11.608,00 ευρώ + 308,00 
ευρώ δικαστική δαπάνη).  

Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑ 30-
8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

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

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

− Την αριθμ.812/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

− Την αριθμ. 3069/2015 απόφαση Εφετείου Αθηνών, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5898/25.04.2016 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Την καταβολή του ποσού των 11.908,00 ευρώ (11.608,00 ευρώ + 308,00 ευρώ δικαστική δαπάνη), 
στον κο Κωνσταντίνο Λιάγκη, προς αποζημίωση του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας του, σε 
εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης. 
Β. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2016, στον ΚΑ 30-8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών σε 
διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο 
Αρ. Απόφ.: 187/2016 

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 των 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία Training NET E.E. διοργανώνει στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα, διήμερο 
εξειδικευμένο σεμινάριο με θέμα: διεξοδική ανάλυση των διατάξεων των Νόμων 3584/2007 & 4369/2016 
όπως ισχύουν που αφορούν 

− Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας 

− Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο – Υπηρεσιακά Συμβούλια 

− Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, σύστημα προαγωγών, προϊσταμένου οργανικών μονάδων 
Εισηγήτρια είναι η κα ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Γενική Διευθύντρια ΟΤΑ. 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 350,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα.  
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αρ. 

πρωτ:16991/14.10.2016 αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση 
συμμετοχής των υπαλλήλων Σπ. Μητρογιάννη και Φ. Γκίκα στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος για τη συμμετοχή του στο εν λόγω σεμινάριο, συνολικής δαπάνης 700,00 ευρώ, θα 
βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, 
με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

Ακολούθως, 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 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
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- Την αριθμ. πρωτ: 16991/14.10.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής, κ.κ. Σπ. Μητρογιάννη και Φ. Γκίκα, σε διήμερο εξιδεικευμένο σεμινάριο που διοργανώνεται 
από την εταιρεία TRAINING NET E.E., υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων, επιμόρφωσης στελεχών 
επιχειρήσεων, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Πατησίων 206, με ΑΦΜ 998297137, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, 
με θέμα «διεξοδική ανάλυση των διατάξεων των Νόμων 3584/2007 & 4369/2016 όπως ισχύουν». Το 
σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2016. 
Β. Η συνολική δαπάνη ποσού 700,00 ευρώ, θα βαρύνει τον 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 την από 12.09.2016 αγωγή του Ευαγγέλου Μαγγανά 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 188/2016 

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 «της από 12.09.2016 αγωγή του 

Ευαγγέλου Μαγγανά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Ο κος Ευάγγελος Μαγγανάς, κάτοικος Πέτα Κουβαρά Αττικής άσκησε κατά του Δήμου 

Λαυρεωτικής την από 12.09.2016 και με αριθμό κατάθεσης 55126/2016 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά να του καταβληθεί από το Δήμο το συνολικό ποσό των 
39.915,468 ευρώ για απασχόληση των υδροφόρων οχημάτων του για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, κλπ, στην περιφέρεια του Δήμου Λαυρεωτικής, για τη 
χρονική περίοδο από 07.03.2011 έως 31.12.2011. 

Η ανωτέρω αγωγή κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 και πρωτοκολλήθηκε με 
αριθμό πρωτ: 15354/16.09.2016.  

Ο Νομικός Σύμβουλος, κος Αλέξανδρος Τσώνος, με την αριθμ. πρωτ: 15615/21.09.2016 
γνωμοδότησή του ζητά πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την αντίκρουση της εν λόγω αγωγής και τον 
καθορισμό της στάσης του Δήμου στην εν λόγω δίκη για την προάσπιση των συμφερόντων του και 
αναφέρει μεταξύ άλλων: 
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«…. Υπογραμμίζω ότι στην ένδικη αγωγή αναφέρεται ότι ο ενάγων προσέφερε τις υπηρεσίες του 

κατόπιν επιλογής του μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Αττικής 

(Τμήμα Προμηθειών) και αφού μεσολάβησε πρόσκληση του Δήμου.  

Επισημαίνεται ότι: Μετά τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 01.01.2016, 

για την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση 

μαρτύρων κλπ), ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής εκδικάσεως της υποθέσεως, 

αλλά αντιθέτως υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλλου με προτάσεις και στοιχεία εντός 

προθεσμίας 100 ημερών από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής. Δηλαδή στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μέχρι 22.12.2016….» 

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, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− το με αριθμ. πρωτ: 15615/21.09.2016 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− την από 12.09.2016 αγωγή του κου Ευάγγελου Μαγγανά, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο και 
πρωτοκολλήθηκε με αριθμό πρωτ:15354/16.09.2016 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για 
την αντίκρουση της από 12.09.2016 και με αριθμό κατάθεσης 55126/2016 αγωγής του κου Ευάγγελου 
Μαγγανά.  
Β. Δίνει την εντολή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή, να εφαρμόσει την 
ανωτέρω απόφαση και καταθέσει προτάσεις για την αντίκρουση της εν λόγω αγωγής. 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 189/2016 

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

αποφάσεις ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 03.10.2016 
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. 
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των κατωτέρω 

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

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

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

-214.293,00 Α-221 Α-710 

2.  00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων 
υπαλλήλων 

-4.802,32 Α-5 Α-711 

3.  00-6492 Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 

-25.000,00 Α-223 Α-712 

4.  00-6492 Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 

-15.000,00 Α-97 Α-713 

5.  15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για 
κατασκηνώσεις 

-21.987,00 Α-660 Α-714 

6.  15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού για 
κατασκηνώσεις 

-5.200,00 Α-661 Α-715 

7.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -16.128,00 Α-40 Α-716 

8.  20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου σύμφωνα με το 
Ν.4325/2015 

-10.780,00 Α-48 Α-717 

9.  20-6232.002 Μίσθωμα κτηρίου με αύλειο χώρο για φιλοξενία 
Κέντρου Ανακύκλωσης 

-2.428,64 Α-156 Α-718 

10.  30-6011.001 Τακτικές αποδοχές -21.510,00 Α-358 Α-719 

11.  30-6011.001 Τακτικές αποδοχές -9.217,99 Α-55 Α-720 

12.  20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού -14.022,46 Α-616 Α-721 

13.  20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού -109,97 Α-193 Α-722 

14.  00-8115.001 Διάφορα έξοδα -61.500,00 Α-235 Α-723 

15.  00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων 
ετών 

-18.165,00 Α-236 Α-724 

16.  00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων 
ετών 

-6.105,58 Α-111 Α-725 

17.  10-8111.001 Αμοιβές μισθοδοσίας σχολικών φυλάκων ΠΟΕ, 
δικαστική απόφαση 

-67.984,08 Α-250 Α-726 

18.  25-8115.001 Διάφορα έξοδα -156.834,77 Α-219 Α-727 

19.  30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -163,82 Α-431 Α-728 

20.  00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης -72,68 Α-373 Α-729 

21.  00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης -44,98 Α-416 Α-730 

22.  00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης -82,46 Α-504 Α-731 

23.  00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης (τοποθέτηση & 
καθαρισμός χημικών τουαλετών) 

-573,00 Α-585 Α-732 

24.  30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός (πινακίδες σήμανσης) -168,00 Α-681 Α-733 

25.  20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λόγω 
ακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού) 

-10.144,28 Α-708 Α-734 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 36 

26.  20-7131.002 Προμήθεια λαμπτήρων (λόγω ακύρωσης 
συνοπτικού διαγωνισμού) 

-14.500,00 Α-707 Α-735 

27.  30-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Κερατέας -5.000,00 Α-513 Α-736 

28.  20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες  -186,00 Α-647 Α-737 

29.  20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες  -62,00 Α-653 Α-738 

30.  30-7425.023 

Παροχή υπηρεσιών διερεύνησης, 
καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης και 
σύνταξης ειδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ, μεσοπρόθεσμης & 
μακροπρόθεσμης πολυεπίπεδης και 
πολυθεματικής συνεργασίας, μεταξύ του 
Δήμου Λαυρεωτικής και του ΟΛΛ Α.Ε. 

-226,00 Α-546 Α-739 

31.  10-6261.002 Προμήθεια & τοποθέτηση περσίδων στο 
Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας 

-73,09 Α-588 Α-740 

32.  70-6263 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων -369,00 Α-428 Α-741 

33.  10-6263.001 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων -738,00 Α-427 Α-742 

34.  20-6263.001 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων -2.952,00 Α-426 Α-743 

ΣΥΝΟΛΟ -706.424,12   
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, 

- τη ΔΥ/03.10.2016 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 
706.424,12 ευρώ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 156Α/2016 & 
157Α/2016 που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμ.172/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 190/2016 

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 τα 

χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 156Α/2016 & 157Α/2016 που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμ.172/2016 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 17407/21.10.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.172/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης: 
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(α) ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για 

τα απορριμματοφόρα και τα λοιπά οχήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 

και (β) ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για 

τα δημοτικά λεωφορεία. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ο υπάλληλος Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’. 

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

30.11.2016. 

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.  

Ο υπόλογος δαπάνησε ποσό 5.000,00 ευρώ (ΚΑ δαπανών 20-6411, ΧΕΠ 156Α) και ποσό 486,00 ευρώ 

(ΚΑ δαπανών 10-6411, ΧΕΠ 157Α). 

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.172/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:17407/21.10.2016 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 τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 156Α/2016 & 
157Α/2016, έτσι όπως υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών 
Ηλεκτρ/κων, από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή της Αττικής Οδού. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 191/2016 
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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/21.10.2016 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/21.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

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

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 15-6261.001 

Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την 
συντήρηση – αποκατάσταση των εσωτερικών 
δικτύων του κτηρίου του παλιού βρεφονηπιακού 
σταθμού στην πόλη του Λαυρίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής 

45.000,00 € 2.200,00 € Α-768 

2 30-7135.001 Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης για την Τοπική 
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 12.000,00 € 2.015,00 € Α-746 

3 15-7331.002 Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου 10.000,00 € 300,00 € Α-747 

4 10-7135 Προμήθεια καταμετρητή νομισμάτων 10.000,00 € 810,00 € Α-748 

5 10-7134 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & 
περιφερειακών Η/Υ 13.000,00 € 5.200,00 € Α-749 

6 15-7131.004 
Προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων τύπου 
fun coil, για αντικατάσταση των υπαρχόντων στα 
κτήρια της ΔΕ Λαυρεωτικής  

15.000,00 € 7.720,00 € Α-750 

7 20-7321.001 
Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου για 
επαύξηση της ηλεκτρικής παροχής δημοτικού 
φωτισμού στην οδό Φωκίωνος Νέγρη στο Λαύριο 

18.000,00 € 250,00 € Α-751 
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8 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 6.000,00 € 1.500,00 € Α-752 

9 30-6261.004 Προμήθεια χρωμάτων  50.000,00 € 1.640,00 € Α-753 

10 30-7336.008  Επισκευή στάσης δημοτικής συγκοινωνίας στην 
Άνω Όρια Λαυρίου 10.000,00 € 1.800,00 € Α-754 

11 
30-6262.006 

Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στο 
1ο - 3ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου 

15.000,00 € 8.432,00 € Α-756 

12 
30-6261.005 

Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση κτηρίων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

30.000,00 € 7.592,60 € Α-757 

13 30-6661.002 
Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση των 
δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 

15.000,00 € 15.000,00 € Α-758 

14 
64-7333.001 

Εργασίες καθαρισμού δημοτικών οδών, αγροτικών 
δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λαυρίου 

15.000,00 € 15.000,00 € Α-759 

15 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 12.000,00 € 3.720,00 € Α-760 

16 
64-7333.002 

Εργασίες καθαρισμού δημοτικών οδών, αγροτικών 
δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κερατέας 

15.000,00 € 15.000,00 € Α-761 

17 
30-6261.004 

Συντήρηση κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 50.000,00 € 2.915,00 € Α-762 

18 
00-6495.001 

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης (αφαίρεση αφισών, 
περισυλλογή & απομάκρυνση) 

7.000,00 € 600,00 € Α-763 

    ΣΥΝΟΛΟ    91.694,60 €   

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Αναστασία 
Καραγιώργου) 
Αρ. Απόφ.: 192/2016 

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 που πληρώθηκαν 

από την πάγια προκαταβολή του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 17300/19.10.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959. 

 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

1 TSUTSULOVA 
MIRTSA ALA 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΕΡΑΚΙ-ΛΑΥΡΙΟΥ 

30/09/2016 
 17 465,00€ 8%=30€ 

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΩΝ 

30/09/2016 269 277,51€ 4%=8,96€ 

3 ΔΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΡΑΚΤΕΡ 
30/09/2016 40 496,00€ 8%=32€ 

4 ΠΡΙΦΤΗΣ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΜΕ-94682 03/10/2016 963 496,00€ 8%=32€ 

5 SOFLAND 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

03/10/2016 2423 223,20€ 4%=7,20€ 

6 ACE HELLAS 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
PLOTER 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

03/10/2016 171 198,40€ 8%=12,80€ 

7 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
04/10/2016 13 28,09€  

8 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
Α.Ε. 

ΔΙΟΔΙΑ 
(ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 
04/10/2016 1274648/24165

93/2488356 8,40€  

9 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
Α.Ε. 

ΔΙΟΔΙΑ 
(ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 
05/10/2016 2282189/20886

5 5,60€  

10 ΚΑΤΣΟΥΝΗ 
ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙ

ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
05/10/2016 34 193,23€ 4%=6,80€ 

11 
 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕ
ΥΑ ΚΛΕΙΩ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 05/10/2016 391 41,58€  

12 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
Α.Ε. 

ΔΙΟΔΙΑ 
(ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 
06/10/2016 2283628/20683

72/2904258 8.40€  

13 SIRBU IOAN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΩΝ 06/10/2016 71 396,80€ 4%=12,80€ 

14 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕ
ΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΛΕΙΔΙΩΝ & 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 

07/10/2016 792 379,44€ 4%=12,24€ 

 
 

15 
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ 07/10/2016 429 422,30€ 4%=15,93€ 

16 ΓΚΙΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ 
(22/07/2016) 

11/10/2016 2108 317,44€ 4%=10,24€ 

17 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
Α.Ε. 

ΔΙΟΔΙΑ 
(ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 
11/10/2016 3529437/18756

19 5,60€  

18 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 18/10/2016 9397 19,91€  

19 ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ 
ΕΥΓΕΝΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΙΑΛΗΣ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
19/10/2016 5 8,58€  
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    ΣΥΝΟΛΟ 3.991,48€ 180,97€ 

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8.52€  

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΠΟΣΟΥ 189,49€  

 
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 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την αριθμ.25/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ:17300/19.10.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Αναστασία 
Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.991,48 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε 
βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.85/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 
«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής», κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης 
Αρ. Απόφ.: 193/2016 

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 υπ’ αριθμ.85/2016 

μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη 

συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα 

παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού 

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

− Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

− Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
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− 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 εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 και 
ειδικότερα στους ΚΑ 20-7131.002 και 20-7131.003. 

− Την υπ’ αριθμ. 183/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ακυρώθηκε ο 
προηγούμενος συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ο οποίος είχε 
προκηρυχθεί με την υπ’ αριθμ. 611/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

− Το από 24.10.2016 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ005288305. 

− Την υπ’ αριθμ.85/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τίτλο: 
«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 59.917,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών 
φωτιστικών σωμάτων καθώς και ηλεκτρολογικού υλικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των διαφόρων υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και να καλύπτουν Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές για το ηλεκτρολογικό υλικό και τους λαμπτήρες.  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.917,74 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-7131.002 & 20-7131.003 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 και τους αντίστοιχους του έτους 2017. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων 
υλικών και των ποσοτήτων αυτών.  

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

− Το από 24.10.2016 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ005288305, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 και 
ειδικότερα στους ΚΑ 20-7131.002 και 20-7131.003, 

− Την αριθμ.85/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.85/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τεχνικές προδιαγραφές 
και ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού προϋπολογισμού, με ΦΠΑ 24%, 59.917,74 ευρώ, για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής 

Διεύθυνση: Κουντουριώτη 1, Λαύριο Αττικής, Τ.Κ. 195 00 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ………………. του έτους 2016, ημέρα ……………, ενώπιον της 

Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, με ώρα έναρξης στις …………. και ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών στις ……….. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την παρέλευση της ώρας αυτής είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται 

χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δύναται 

να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

Δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν εγκαίρως αλλά δεν έφτασαν στο Δήμο Λαυρεωτικής εγκαίρως. Οι προσφορές αυτές 

επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 

ΑΡΘΡΟ  2: Προϋπολογισμός 
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Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των στο ποσό των 48.320,76 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

59.917,74 ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-7131.002 και 20-7131.003 του προϋπολογισμού δαπανών 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και την 31/12/2016, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2017 για το 

χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως και τη λήξη της σύμβασης. 

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

είναι: α) τεχνική έκθεση, β) τεχνικές προδιαγραφές, γ) συγγραφή υποχρεώσεων, δ) ενδεικτικός 

προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ  4: Γλώσσα 
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.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α ' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να 

ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

ΑΡΘΡΟ 5: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων - Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής 

(Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως ώρα 14:00. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι:  

Αικ. Ντελή, τηλ. επικοινωνίας: 2292 3 20145, e-mail:nteli@ lavrio.gr, fax: 2292 0 69 130 

Γ. Μαργαρίτη, τηλ. επικοινωνίας: 2292 3 20147, e-mail:nitsa@ lavrio.gr, fax: 2292 0 69 130 

Για πληροφορίες ως προς την αριθμ.85/2016 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια 

ειδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος 

υπάλληλος: Ευάγγελος Λιούμης, τηλ: 2299 3 20232, e-mail: lioumis@0135.syzefxis.gov.gr, fax: 2299 0 

67900 

ΑΡΘΡΟ  6: Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών και 

παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης: 

(α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

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

ΑΡΘΡΟ 7: Αποκλεισμός υποψηφίων 

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 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: 
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(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.  

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

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

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

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

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

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) δε 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, (β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογή, τα οποία έχουν 

καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76, 77, (γ) κατά περίπτωση τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες 

και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται: (α) ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς, (β) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της 

αριθμ. 85/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των οποίων έλαβαν γνώση και 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλαχτα, (γ) ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή 

και ακριβή. 

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου. Σε 

αυτά συμπεριλαμβάνονται: 

-       Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό 

καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα 

στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

-       Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι 

τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και 

ΕΕ. 

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 

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, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέσω εκπροσώπου. 

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται 

υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει 

την κυρίως προσφορά. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126537
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5. Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, συντεταγμένη σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 85/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 9: Εγγυήσεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας, 

χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 

139) 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. 

Η εγγύηση περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

− την ημερομηνία έκδοσης 

− τον εκδότη 

− την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 

− τον αριθμό της εγγύησης 

− το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

− την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση 

− τους όρους ότι: ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ιι) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της 

εγγυητικής αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

− την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 

− την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
ΑΡΘΡΟ 10: Απαιτήσεις 
Η επιλογή των υλικών έγινε με κριτήριο τους τύπους των ήδη χρησιμοποιούμενων υλικών, αφού αυτά θα 

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

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει την ημέρα του διαγωνισμού πλήρη βιβλιογραφία και 
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τεκμηρίωση για τα προσφερόμενα είδη. 

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

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

ισχύ. 

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

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

 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής 
Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των ειδών. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για 

μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

Οι προσφορές Θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχονται όλα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχονται όλα τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των διαγωνιζόμενων, χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στα περιεχόμενα του 

φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 

Η τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχονται μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται σε σφραγισμένο έντυπο το οποίο συντάσσεται και 

παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ανά 

σελίδα από το διαγωνιζόμενο. 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι φάκελοι φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και στον κυρίως 

φάκελο. 

ΑΡΘΡΟ  12:  Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών 
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 

όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

Ακολούθως, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και συντάσσει 

σχετικό πρακτικό για την απόρριψη εκείνων που δεν έγιναν δεκτές. 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ακολουθεί 

σχετικά ανακοίνωση των τιμών.  

Για όσες προσφορές δεν έγιναν δεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται. 

Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τελική τιμή. 

ΑΡΘΡΟ  13: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
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 τριάντα (30) 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 
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παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

ΑΡΘΡΟ 14: Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει, να υποβάλει εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 
 
 
 
(α) Φυσικά πρόσωπα  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση 

του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα 

από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 

εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση.  

3. 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.  

4. 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.  
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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.  

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 15: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., 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 ένστασης (άρθρο 16)  
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 14) 

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. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' 

της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 16: Ενστάσεις 
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 17: Σύμβαση 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ισχύος ενός (1) έτους, μέχρι τη διεξαγωγή του επόμενου 

δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού. 

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. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
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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 τo Δήμο Λαυρεωτικής και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι 

από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

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 18: Μεταβολή σύμβασης 
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.  

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. 

ΑΡΘΡΟ 19: Ποιότητα υλικών – Χρόνος παράδοσης 
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της 

αριθμ.85/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα 

οποιαδήποτε στιγμή να προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο ποιότητας των υλικών. 

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

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

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

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

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

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
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β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  20: Παραλαβή των υλικών 
Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίστηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από 

τη σύμβαση χρόνο.   

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Για την παραλαβή των υλικών ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 21: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με την ποσότητα 

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

από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

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 22: Επίλυση διαφορών 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και για κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι τα εδρεύοντα δικαστήρια 

στο Νομό Αττικής.  

ΑΡΘΡΟ 23: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Η παρούσα θα αναρτηθεί: 

− στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων» δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του 

διαγωνισμού. 

− στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

− στο δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr.          

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
Δ. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 14.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7131.002 και ποσού 10.144,28 
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7131.003 του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2016. Το 
υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 
2017.        
 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου  Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας»  
Αρ. Απόφ.: 194/2016 

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 «απ’ ευθείας ανάθεση του έργου 

‘’συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου  Δημοτικής Ενότητας Κερατέας’’» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την από 03.10.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Την αριθμ. πρωτ: 15939/27.09.2016 υποβολή αιτήματος του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, κου 
Αν. Αντωνίου σχετικά με την επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα 
Κερατέας. 

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο 
με τίτλο: συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 

Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑ 30-7333.008 δαπανών 
του οποίου έχει προβλεφθεί η δαπάνη για το ανωτέρω έργο. 

Την αριθμ. 745/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό. 
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Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η αριθμ.73/2016 μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.796,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ005168465 και διαβιβάσθηκε στην 
Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 16135/29.09.2016 έγγραφο. Στην ανωτέρω μελέτη 
περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου 
της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.  

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι επούλωση λακούβων με ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας Α265, καθώς και ο επιμελής καθαρισμός των λακούβων και η διαβροχή με 
ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σε δρόμους της ΔΕ Κερατέας, συνολικής ποσότητας 46 τόνων. 
Η συνολική διάρκεια εργασίας θα είναι τριάντα (30) ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη και έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 
1 & 2 του Π.Δ.229/1999: «για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από αυτά 

δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 

διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 

στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής 

Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 

του άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό 

Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν επρόκεται για εκτέλεση έργου με 

διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον 

συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.9 του Ν.3731/08, όπου ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι διατάξεις 

της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση 

εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 

Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες 

ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη 

δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

− Το άρθρο 377, παρ. 1(67) του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο παραμένει σε ισχύ το άρθρο 
15 του Π.Δ/τος 171/ 1987 (A' 84). 
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Με βάση τα ανωτέρω, στην αριθμ. πρωτ: 17383/20.10.2016 πρόσκληση του Δήμου για 
κατάθεση προσφοράς σχετικά με την ανωτέρω εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Μαλτέζος Κωνσταντίνος, 
χωματουργός, με έδρα στην Κερατέα, Βερανζέρου 50, με ΑΦΜ 042101243, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με 
προσφορά ποσού 126,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ανά τόνο, συνολικά 7.187,04 ευρώ, την οποία σας 
θέτω υπόψη. 

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

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 229/1999, 

− Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 377, παρ.1(68) του Ν.4412/2016, 

− Την αριθμ.73/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Την κατατεθείσα οικονομική προσφορά, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την «επισκευή - συντήρηση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου 
Λαυρεωτικής», στον κο Μαλτέζο Κωνσταντίνο, χωματουργό, με έδρα στην Κερατέα, Βερανζέρου 50, με 
ΑΦΜ 042101243, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 126,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ανά τόνο, συνολικά 
7.187,04 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 
Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 7.187,04 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.008 του  προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου.  
Δ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Δημήτριο Πανάγιο, ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών Έργων Υποδομής, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της 
εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 15 του ΠΔ 229/1999. 
Ε. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου  Δημοτικής 
Ενότητας Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής»  
Αρ. Απόφ.: 195/2016 

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 «απ’ ευθείας ανάθεση του έργου 
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‘’συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου  Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής’’» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Την αριθμ. πρωτ: 16079/29.09.2016 υποβολή αιτήματος του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, κου 
Αν. Αντωνίου σχετικά με την επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα 
Λαυρίου. 

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο 
με τίτλο: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου». 

Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑ 30-7333.007 δαπανών 
του οποίου έχει προβλεφθεί η δαπάνη για το ανωτέρω έργο. 

Την αριθμ. 755/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό. 
Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η αριθμ.82/2016 μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.796,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ005293815 και διαβιβάσθηκε στην 
Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 17628/25.10.2016 έγγραφο. Στην ανωτέρω μελέτη 
περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου 
της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου.  

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι επούλωση λακούβων με ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας Α265, καθώς και ο επιμελής καθαρισμός των λακούβων και η διαβροχή με 
ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σε δρόμους της ΔΕ Λαυρίου, συνολικής ποσότητας 46 τόνων. 
Η συνολική διάρκεια εργασίας θα είναι τριάντα (30) ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη και έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 
1 & 2 του Π.Δ.229/1999: «για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από αυτά 

δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 

διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 

στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής 

Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 

του άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό 

Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν επρόκεται για εκτέλεση έργου με 

διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον 

συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.9 του Ν.3731/08, όπου ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι διατάξεις 

της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση 
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εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 

Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες 

ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη 

δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

− Το άρθρο 377, παρ. 1(67) του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο παραμένει σε ισχύ το άρθρο 
15 του Π.Δ/τος 171/ 1987 (A' 84). 

Με βάση τα ανωτέρω, στην αριθμ. πρωτ: 17645/25.10.2016 πρόσκληση του Δήμου για 
κατάθεση προσφοράς σχετικά με την ανωτέρω εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Γεώργιος Λιάπης, 
χωματουργός, με έδρα στην Κερατέα, οδός Λυκούργου 10, με ΑΦΜ 066074187, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με 
προσφορά ποσού 125,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ανά τόνο, συνολικά 7.152,82 ευρώ, την οποία σας 
θέτω υπόψη. 

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

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 229/1999, 

− Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 377, παρ.1(68) του Ν.4412/2016, 

− Την αριθμ.82/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Την κατατεθείσα οικονομική προσφορά, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την «επισκευή - συντήρηση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής», στον κο Γεώργιο Λιάπη, χωματουργό, με έδρα στην Κερατέα, Λυκούργου 10, με ΑΦΜ 
066074187, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 125,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ανά τόνο, συνολικά 
7.152,82 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 
Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 7.152,82 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.007 του  προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου.  
Δ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Δημήτριο Πανάγιο, ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών Έργων Υποδομής, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της 
εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 15 του ΠΔ 229/1999. 
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Ε. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος 
εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 23.09.2015 προσφυγής που άσκησε ενώπιον 
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και 
εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 21 Δεκεμβρίου 2016 
Αρ. Απόφ.: 196/2016 

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 «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 

για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 23.09.2015 προσφυγής 

που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 21 Δεκεμβρίου 2016», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την από 23.09.2015 προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά την ακύρωση των ταμειακών βεβαιώσεων με 
αριθμό χρηματικού καταλόγου 822/2015 και 823/2015, τις οποίες εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής για τη 
βεβαίωση σε βάρος της ποσών 311.061,06 ευρώ και 53.328,95 ευρώ αντιστοίχως, που αφορούν 
δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσφυγής, με τις ανωτέρω πράξεις επιβλήθηκαν από το Δήμο 
Λαυρεωτικής σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2012, διαφορά τετραγωνικών μέτρων σε δημοτικά τέλη 
καθαριότητας – φωτισμού και σε φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων συνολικού ύψους 364.390,01 ευρώ. 

Η εταιρεία προσφεύγει για τους εξής λόγους: 

− Εσφαλμένη κατανομή της δηλωθείσας επιφάνειας μεταξύ των πρώην Δήμων Κερατέας και 
Λαυρίου, οι οποίοι κατά το κρίσιμο έτος 2012 εφάρμοζαν διαφορετικούς συντελεστές. 

− Παράβαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και ανταποδοτικότητας, καθόσον οι αποφάσεις 
των Δημοτικών Συμβουλίων των πρώην Δήμων Κερατέας και Λαυρίου που όρισαν τους συντελεστές 
δημοτικών τελών καθαριότητας – φωτισμού θέσπισαν διαφορετική κατηγορία συντελεστή αποκλειστικά 
και μόνο για τη ΔΕΗ. 

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και χρήζουν 
ιδιαίτερα προσεκτικής αντιμετώπισης, με βάση δικονομικά και ουσιαστικά επιχειρήματα που 
θεμελιώνονται από το Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο και την κοινή νομοθεσία.  
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 έγγραφό του εισηγείται μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα:  
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«Θεωρώ ότι ο Δήμος, λαμβανομένου υπ’ όψη και του φόρου εργασίας μου, ως  μόνου 

δικηγόρου  χωρίς  καν γραμματειακή ή  άλλη υποστήριξη, πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγορικό γραφείο 

με εξειδίκευση  και εμπειρία, σε αντικείμενα της φύσεως των ανωτέρω προσφυγών, με γνώμονα την 

πληρεστέρα  εξασφάλιση  και προστασία των  δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του. 

     Αυτό  άλλωστε επιβάλλεται και για την ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 

αντιδικίας  με την ΔΕΗ, αφού  ο Δήμος  έχει  ήδη κρίνει και  αποφασίσει  για την από 29/12/2014 όμοια 

προσφυγή της ΔΕΗ, την ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο  (βλ. αριθ. 53/2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)». 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την 
ανάθεση της εκπόνησης των νομικών υπομνημάτων που θα κατατεθούν ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών επί της ως άνω προσφυγής και, αφετέρου, την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη 
συζήτηση της εν λόγω υποθέσεως από δικηγορική εταιρεία με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η Οικονομική Επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.  

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την ανάθεση σε 
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− την από 23.09.2015 προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., η οποία επιδόθηκε 
στο Δήμο με αριθμ. πρωτ: 19946/15.10.2015, 

− την αρ. πρωτ: 20615/26.10.2015 εισήγηση 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 - Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 
Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30 - 32, Κολωνάκι, να υποβάλει ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου υπόμνημα επί της από 23.09.2015 και με 
αριθμ. κατ. ΠΡΦ915/23.09.2015 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», καθώς και να παρασταθεί και να 
εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 21ης Δεκεμβρίου 2016 
και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 
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Σελίδα 36 από 36 

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα συμφέροντα 
του Δήμου και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της 
Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά.  
Β - Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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