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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  3 1 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 9ης Δεκεμβρίου 2016  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 9 Δεκεμβρίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 05.12.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 230/2016 

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 05.12.2016 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

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

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

είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

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

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

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

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΑΑΥ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΟΣΟ 

1 Α-860 20-6054.001 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-801 με ΑΔΑ 
ΩΞΨ9ΩΛ1-ΗΒΘ 

-8.988,24 
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2 Α-861 20-6054.002 
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ συμβάσεων έργου. 
συμφ.ν.4325/2015 -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-
46 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-6.360,70 

3 Α-862 45-6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-807 με ΑΔΑ 
ΩΞΨ9ΩΛ1-ΗΒΘ 

-729,77 

4 Α-863 20-7131.002 Προμήθεια λαμπτήρων, ( ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-765 με ΑΔΑ 6628ΩΛ1-ΡΔ6 -14.500,00 

5 Α-864 20-7131.002 
Προμήθεια εξαρτημάτων- φωτιστικών (λαμπτήρες) (ΠΑΓΙΑ) -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-383 με ΑΔΑ 
Ω5Θ2ΩΛ1-ΥΜΟ 

-500,00 

6 Α-865 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά (ΠΑΓΙΑ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-385 με ΑΔΑ Ω5Θ2ΩΛ1-ΥΜΟ -1.000,00 

7 Α-866 20-7322.001 
Φωταγώγηση πλατειών πάρκων κλπ (ΠΑΓΙΑ) -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-387 με ΑΔΑ 
Ω5Θ2ΩΛ1-ΥΜΟ 

-800,00 

8 Α-867 20-6672. 
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ) -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-382 με ΑΔΑ 
Ω5Θ2ΩΛ1-ΥΜΟ 

-70,50 

9 Α-868 20-6672. 
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
-- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-592 με ΑΔΑ 
ΩΓΠΩΩΛ1-Ι3Α 

-161,43 

10 Α-869 35-6693.002 
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων 
βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Κερατέας (ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-
678 με ΑΔΑ ΩΝ0ΗΩΛ1-8Δ4 

-300,00 

11 Α-870 10-7134 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & περιφερειακών 
Η/Υ . -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-749 με ΑΔΑ 
Ω2ΠΖΩΛ1-ΑΒ4 

-54,00 

12 Α-871 10-7134 
Προμήθεια αδειών χρήσης antivirus για την υποστήριξη των 
πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών του Δήμου -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-538 με ΑΔΑ 
6Β9ΠΩΛ1-Ε47 

-26,60 

13 Α-872 10-7134 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα 
(παγία προκαταβολή ) . -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-
ΠΑΥ Α-695 με ΑΔΑ 7ΡΞΝΩΛ1-ΙΨΖ 

-500,00 

14 Α-873 15-7331.002 
Συντήρηση κτιρίου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Λαυρίου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-556 με 
ΑΔΑ 690ΓΩΛ1-ΣΛ1 

-1.000,00 

15 Α-874 30-6261.004 Προμήθεια χρωμάτων. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ 
Α-753 με ΑΔΑ Ω2ΠΖΩΛ1-ΑΒ4 -148,23 

16 Α-875 30-6261.004 
Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (γυψοσανίδες) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 
ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-690 με ΑΔΑ 7ΡΞΝΩΛ1-ΙΨΖ 

-74,00 

17 Α-876 15-6474.002 
Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου (ΕΠΑΝΑΨΗΦΙΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 135/2016) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-549 με ΑΔΑ 690ΓΩΛ1-ΣΛ1 

-401,54 

Σύνολο -35.615,01 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ/τος 113/2010, 
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- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- τη ΔΥ/05.12.2016 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 
35.615,01 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.: 231/2016 

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/05.12.2016 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/05.12.2016 έγγραφο 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  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρονται ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΥ 

1 30-8121.002 Αγορά κτηρίου "ΕΥΤΕΡΠΗ" 136.507,02 € 6.000,00 € Α-877 

2 15-6279.001 Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικιαζόμενων 
χώρων 10.000,00 € 5.000,00 € Α-878 

3 15-7331.002 Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου 10.000,00 € 105,00 € Α-879 

4 15-7331.002 
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη 
συντήρηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Λαυρίου 

10.000,00 € 868,00 € Α-880 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 4 από 30 

5 30-7332.002 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση 
κοινοχρήστων χώρων 24.800,00 € 3.596,00 € Α-881 

6 30-6262.002 Συντήρηση παιδικής χαράς Κεντρικής 
Πλατείας Λαυρίου 10.000,00 € 1.300,00 € Α-882 

7 10-7135 Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 10.000,00 € 472,50 € Α-883 

8 35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600,00 € 600,00 € Α-884 

9 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Λαυρεωτικής 5.000,00 € 2.200,00 € Α-885 

10 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Κερατέας 5.000,00 € 2.050,00 € Α-886 

11 45-6261.003 Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου 
Κωνσταντίνου 2.000,00 € 2.000,00 € Α-887 

12 15-6261.003 Συντήρηση Ορυκτολογικού Μουσείου Αγίου 
Κωνσταντίνου 8.000,00 € 4.100,00 € Α-888 

13 30-7421.002 Τοποθέτηση 2 σιδερένιων θυρών στο 3ο ΔΣ 
Κερατέας 10.000,00 € 5.000,00 € Α-889 

14 30-6662.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 24.800,00 € 5.100,00 € Α-890 

15 30-6662.002 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 24.790,95 € 10.000,00 € Α-891 

16 30-6662.001 Προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτομίγματος 24.800,00 € 12.300,00 € Α-892 

17 15-6261.001 Ελαιοχρωματισμός Δημαρχείου Λαυρίου 45.000,00 € 5.800,00 € Α-893 

18 35-6693.002 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού ΔΕ 
Κερατέας 3.000,00 € 1.320,00 € Α-894 

19 35-6692.002 Προμήθεια σπόρων για τη ΔΕ Κερατέας 2.500,00 € 2.500,00 € Α-895 

20 70-7131.002 
Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για 
την ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης στην 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

18.000,00 € 18.000,00 € Α-896 

21 30-7332.002 Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 24.800,00 € 7.626,00 € Α-897 

22 30-6261.005 Συντήρηση ΕΠΑΛ Λαυρίου 30.000,00 € 16.000,00 € Α-898 

23 10-6261.007 Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 
στον αύλειο χώρο Δημαρχείου Λαυρίου 24.800,00 € 24.800,00 € Α-899 

24 30-6261.004 
Σιδηρουργικές εργασίες για τη συντήρηση των 
σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Λαυρεωτικής 

5.000,00 € 2.976,00 € Α-900 

25 15-7336.002 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Παλαιού 
Μηχανουργείου Λαυρίου 24.800,00 € 24.800,00 € Α-901 

26 30-7332.002 Ανάθεση σιδηρουργικών εργασιών για τη 
συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 24.800,00 € 4.960,00 € Α-902 
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27 10-7134 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οθονών & περιφερειακών 24.800,00 € 12.009,40 € Α-903 

28 15-7331.002 
Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των 
υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΚΠΕ 
Λαυρίου 

10.000,00 € 2.235,04 € Α-904 

29 30-6261.004 Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου 50.000,00 € 3.800,00 € Α-905 

30 30-6261.004 Συντήρηση 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου 50.000,00 € 3.300,00 € Α-906 

31 30-6261.004 Προμήθεια plexiglass φωτεινής επιγραφής 50.000,00 € 310,00 € Α-907 

32 15-6474.002 Αφίσες & αυτοκόλλητα για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 73.800,00 € 75,00 € Α-908 

    Σύνολο   191.202,94 €   
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν διότι δεν συμφωνούν με αρκετές από τις δαπάνες που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Δήμου 
Λαυρεωτικής (Αναστασία Καραγιώργου) 
Αρ. Απόφ.: 232/2016 

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: 19856/05.12.2016 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 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

16/11/2016 
 5794 111,60€  

2 ΚΤΕΟ Α.Ε. 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΤΕΟ 

16/11/2016 78 65,00  

3 ΚΤΕΟ Α.Ε 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΤΕΟ 

16/11/2016 3301 64,00  

4 TSUTSULOVA 
MIRTSA 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΛΟΓΩ 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

16/11/2016 18 496,00€ 8%=32€ 
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5 ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

17/11/2016 106 496,00€ 8%=32€ 

6 ΑΦΟΙ ΣΑΚΚΑ 
Ο.Ε. 

ΠΟΡΤΑ 
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 

17/11/2016 147 496,00€ 8%=16€ 

7 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 17/11/2016 105 38,01  

8 SYGLISIS 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ 
ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
17/11/2016 97 74,40€  

9 ΓΚΙΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΡΗΓ. ΦΑΓΗΤΟΥ 17/11/2016 2109 225,68 4%=7,28€ 

10 ΚΤΕΟ Α.Ε. 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΤΕΟ 

17/11/2016 3317 64,00€  

11 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΖΟΣ-
ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΣΑΝΤΕΣ 
ΛΕΥΚΕΣ 

17/11/2016 313905 72,23€  

12 ΔΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΡΑΚΤΕΡ 
17/11/2016 44 496,00€ 8%-32€ 

13 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

21/11/2016 41 496,00€ 8%=32€ 

14 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

3 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
22/11/2016 10 496,00€ 8%=32€ 

 
 

15 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 

ΔΙΕΛΕΥΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ 
23/11/2016 3000562 2,80€  

16 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ 

23/11/2016 2646640 2,80€  

17 ΚΤΕΟ Α.Ε. 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΤΕΟ 

29/11/2016 3454 10,00€  

18 ΚΤΕΟ Α.Ε. 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΤΕΟ 

29/11/2016 3453 40,00€  

19 ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 30/11/2016 74 93,37€  

20 ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ 
ΕΥΓΕΝΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΙΑΛΩΝ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
05/12/2016 6 17,16€  

21 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΑΚΩΒΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
05/12/2016 46091 98,60€  

    ΣΥΝΟΛΟ 3.955,65€ 183,28€ 

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ 44,35€  

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 227,63€  
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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:19856/05.12.2016 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 3.955,65 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε 
βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016. 
 
ΘΕΜΑ: Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του 
προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Λαυρεωτικής – αναγκαίες προσαρμογές 
Αρ. Απόφ.:233/2016 

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 «γνώμης του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού 2017, αναγκαίες 

προσαρμογές» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.197/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση του προσχεδίου 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2017. Η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αριθμ. 
23976/22.07.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση εστάλη ηλεκτρονικά στο Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προκειμένου αυτό να αξιολογήσει το σχέδιο του προϋπολογισμού και να 
διαπιστώσει κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος και να παρέχει τη γνώμη του στους 
αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, κοινοποιώντας αυτή στο Δήμο, στην αρμόδια για 
την εποπτεία του αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Με βάση τα ανωτέρω περιήλθε στο Δήμο Λαυρεωτικής το αριθμ. πρωτ: 1644/28.11.2016 
έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου με αριθμ. 19665/30.11.2016. 

Επί του ανωτέρω εγγράφου η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται τα κατωτέρω: 
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«Με το υπ’ αριθμ.πρωτ.1644/28.11.2016 έγγραφό του το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας 

Ο.Τ.Α. το οποίο απέστειλε στο Δήμο, αναφέρει τα παρακάτω: 

Το σχέδιο του π/υ ενσωματώθηκε στη βάση σε χρόνο που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης του και την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το ΥΠΕΣΔΑ ενσωμάτωσης των 

αναγκαίων προσαρμογών, ψήφισης του π/υ και ολοκλήρωσης του ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή 

(οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) μέχρι 31Δεκεμβρίου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όσον αφορά τα κριτήρια 2-14 του πίνακα Β - Στον ΚΑΕ 

0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών(άρθρο 25 του Ν1828/89)» το ποσό το οποίο πρέπει να 

εγγραφεί σύμφωνα με την ΚΥΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.624.819,10 ευρώ. Το ποσό το οποίο  έχει 

εγγραφεί στο σχέδιο του Π/Υ  είναι το ποσό των 2.624.819,04 ευρώ. 

ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ. 

-  Στον ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν/1946/91)» +ΚΑΕ 0615 « ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 

τροχονόμους (άρθρο 14 Ν/2817/2000) το ποσό το οποίο πρέπει να εγγραφεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 

ανέρχεται στο ποσό των 151.560,00 ευρώ. 

Το ποσό το οποίο  έχει εγγραφεί στο σχέδιο του Π/Υ είναι το ποσό των 168.456,00 ευρώ και αναλύθηκε 

στους δύο ΚΑΕ και συγκεκριμένα στον 0614 ποσό 151.560,00 ευρώ και στον 0615 ποσό 16.896,00 ευρώ, 

γιατί η πρώτη κατανομή από το Τ.Π.Δ. στο Δήμο δόθηκε ενιαία.       ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ. 

Προς συμμόρφωση με την ΚΥΑ μειώνεται ο ΚΑΕ 0614 κατά 16.896,00 ευρώ,  με αποτέλεσμα  να  

διαμορφώνεται στο ποσό των 134.664,00 ευρώ. 

Το ποσό το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑΕ 0615 παραμένει αμετάβλητο. 

- Στον ΚΑΕ 0619α «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς  (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρ.27 Ν 3756/2009» που 

αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία δεν πρέπει να εγγραφεί κανένα ποσό. Το 

ποσό των 423.818,56 ευρώ το οποίο έχει εγγραφεί  στο σχέδιο του Π/Υ είναι το ίδιο  ποσό το οποίο είχε 

εγγραφεί και στο Π/Υ του έτους 2015, το οποίο δεν είχε εισπραχθεί ,αλλά αναμένεται να εισπραχθεί  έως 

το τέλος του έτους 2017.       ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

Προς συμμόρφωση με την ΚΥΑ μειώνεται ο ΚΑΕ 0619 κατά 423.818,56 ευρώ. 

- Στον ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία»  + ΚΑΕ 1313 

«Κάλυψη των επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία» το  ποσό το οποίο πρέπει να 

εγγραφεί σύμφωνα με την ΚΥΑ ανέρχεται στο ποσό των 89.400,00 ευρώ.  

Το ποσό το οποίο  έχει εγγραφεί στο σχέδιο του Π/Υ είναι το ποσό των 89.400,00 ευρώ αλλά ο 

συγκεκριμένος ΚΑΕ δεν εμφανίστηκε στον πίνακα του σχεδίου που ενσωματώθηκε στη βάση και ως εκ 

τούτου δεν το έλαβε υπ όψιν του το Παρατηρητήριο και για αυτό θεωρεί αναγκαία την τροποποίηση του 

ποσού. 

Υπάρχει ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ και δεν προκαλείται καμία μεταβολή του εγγεγραμμένου ποσού. 
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-  Στον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» το ποσό το οποίο πρέπει να εγγραφεί 

σύμφωνα με την ΚΥΑ ανέρχεται στο ποσό των 205.320,00 ευρώ. Το ποσό το οποίο  έχει εγγραφεί στο 

σχέδιο του Π/Υ  είναι το ποσό των 205.320,00 ευρώ.      ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ. 

-  Στον ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» το ποσό το οποίο πρέπει να 

εγγραφεί σύμφωνα με την ΚΥΑ ανέρχεται στο ποσό των 47.200,00 ευρώ. Το ποσό το οποίο  έχει 

εγγραφεί στο σχέδιο του Π/Υ  είναι το ποσό των 47.200,00 ευρώ.   ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ. 

    Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όσον αφορά τα κριτήρια 15-16 του πίνακα Γ  

-  Στην Ομάδα εσόδων I, το ανώτατο ποσό το οποίο μπορεί να εγγραφεί σύμφωνα με την ΚΥΑ ανέρχεται 

στο ποσό των 7.853.477,82 ευρώ. 

Το ποσό το οποίο έχει εγγραφεί στο σχέδιο  του Π/Υ είναι το ποσό των 7.037.504,69 ευρώ. 

ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ  

-  Στην Ομάδα εσόδων II ,το ανώτατο ποσό το οποίο μπορεί να εγγραφεί σύμφωνα με την ΚΥΑ ανέρχεται 

στο ποσό των 705.176,78 ευρώ. 

Το ποσό το οποίο έχει εγγραφεί στο σχέδιο του Π/Υ βάσει των εισπραχθέντων έως 31.07.2016, των  

εισπραχθέντων της ίδιας περιόδου 01.01.-31.07.2015 και της 31.12.2015 είναι το ποσό των 705.176,78 

ευρώ και προκύπτει ως εξής: 

ΚΑΕ32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» 8.037.281,29 

Μείον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 

οικονομικού έτους» 7.332.104,51.     ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όσον αφορά το κριτήριο 17 του πίνακα Δ που βασίζεται 

σε στοιχεία ισολογισμού 

-  Στους ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ»>=[Εκτιμήσεις 2016] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην δανείων 5yp-Υποχρεώσεις 

σε καθεστώς ρύθμισης (5ypa4+5ypb4) το ποσό το οποίο πρέπει να εγγραφεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 

ανέρχεται στο ποσό των 1.337.596,00 ευρώ. Το ποσό το οποίο έχει εγγραφεί στο σχέδιο του Π/Υ είναι το 

ποσό των 982.160,00 ευρώ. 

Προς συμμόρφωση με την ΚΥΑ αυξάνεται το ποσό του ΚΑ-81 κατά 355.436,00 ευρώ. 

Επειδή σύμφωνα με την οδηγία της ΚΥΑ το ποσό του ΚΑ -81πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που 

εγγράφεται στον ΚΑ 5111 «Χρηματικό Υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων 

παρελθόντων ετών» και στον ΚΑ 5121 «Χρηματικό Υπόλοιπο από έκτακτα  έσοδα για κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» το ποσό το οποίο εγγράφεται στον ΚΑ 5111 του Π/Υ είναι το ποσό 

των 1.321.335,54 ευρώ και στον ΚΑ 5121 είναι το ποσό των 16.260,88 ευρώ. 

 Όσον αφορά το ποσό της Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2016,  το ποσό το οποίο 

πρέπει να εγγραφεί σύμφωνα με την ΚΥΑ ανέρχεται στο ποσό των 769.798,00 ευρώ. 

Το ποσό το οποίο έχει εγγραφεί στο σχέδιο του Π/Υ είναι το ποσό των 769.798,00 ευρώ. 

ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ. 
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 Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το υπ΄αριθμ.πρωτ.38082/29.11.2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλούμε  όπως  προβείτε στη διαμόρφωση του σχεδίου του Π/Υ, 

προκειμένου να τηρούνται οι οδηγίες της ΚΥΑ και υποβάλλετε αυτόν προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.» 

Ακολούθως ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με βάση τα 
ανωτέρω, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προβεί άμεσα σε διαμόρφωση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού προκειμένου να επέλθει συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της υπ’ 
αρθμ.26945/31.07.2015, και να υποβάλλει αυτό προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας 
τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. 

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

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- το άρθρο 4 παρ.1,2 & 3 του Ν.4111/2013 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 76,77 του Ν. 4172/2013 
και 64 του Ν.4270/2014 και ισχύει, 

- την υπ’ αριθμ. 23976/22.07.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

- την υπ’ αριθμ.20/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ:27423/05.09.2016), 

- το αριθμ. πρωτ: 1644/28.11.2016 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας 
Ο.Τ.Α., 

- το ΔΥ/1.12.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, ο οποίος 
εμφανίζεται συνοπτικά:  
ΕΣΟΔΑ 

ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 8.249.463,96 

ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.386.360,45 

ΚΑ 2 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ: 1.078.221,97 

ΚΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 8.037.281,29 

ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 1.339.482,36 

ΚΑ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.111.434,84 

ΚΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 937.407,61 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24.139.652,48 
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ΕΞΟΔΑ 
ΚΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.895.692,79 

ΚΑ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.297.849,77 

ΚΑ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 1.259.019,78 

ΚΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.403.061,54 

ΚΑ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.994.900,29 

ΚΑ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.019.318,59 

ΚΑ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 357.363,96 

ΚΑ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 161.967,29 

ΚΑ 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 33.276,19 

ΚΑ 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 67.915,18 

ΚΑ 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 63.085,90 

ΚΑ 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 30.000,000 

ΚΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 90.566,95 

ΚΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 465.634,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 24.139.652,48 
Β - Υποβάλει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 προς 
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
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. 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 
Αρ. Απόφ.:234/2016 

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 «κατάρτισης του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ ΄΄ΘΟΡΙΚΟΣ΄΄ και ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/05.12.2016 έγγραφό της εισηγείται τα 

κατωτέρω: 
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«Σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι διαδικασίες 

και κριτήρια για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή 

του προγράμματος εξυγίανσης και του παρατηρητηρίου του άρθρ. 4 του Ν. 4111/2013. 

Επίσης με την υπ’ αρίθμ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/450/26.02.2013) και την αριθμ.5/9-4-2013 

εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα  που αφορούν την παραπάνω απόφαση. 

Στην υπ’ αριθμ.41273/15.10.2013 ΚΥΑ Υπουργού Εσωτερικών & Οικονομικών, με την οποία 

τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ, αναφέρεται ότι:  

«Α. Στο πρώτο εδάφιο των παραγράφων Α και Β του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 (Β’ 450) 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «το 

πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και» και «του πενταετούς 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος», αντίστοιχα και καταργούνται οι 

παράγραφοι Β.1 «Πίνακες Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β.2 «Πίνακας Ετήσιου 

Προγραμματισμού» του άρθρου αυτού. 

Οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3 του άρθρου 1, η οποία αναριθμείται σε Β.1, 

αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» 

και 5.Β «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των περιφερειών», οι οποίοι επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 διαγράφεται και από το πρώτο εδάφιο της ίδιας 

παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «και το Ετήσιο Πρόγραμμα». Στο τέλος της παραγράφου 4 του ίδιου 

άρθρου προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη «0» του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων 

και νπδδ και του αντίστοιχου πίνακα των περιφερειών περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο 

υπολογισμό και τον έλεγχο ορισμένων εκ των στοιχείων τους, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση 

από τους προαναφερθέντες φορείς της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη 

δομή των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία τους καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο». 

Τα ανωτέρω ισχύουν για την κατάρτιση του ΟΠΔ του οικονομικού έτους 2014 και εφεξής. 

Β. Το άρθρο 7 της εν θέματι αναφερόμενης ΚΥΑ καταργείται». 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 5/09.04.2013 (περίπτωση IV) για το έτος 2013, για το οποίο δεν τροποποιείται 

το ΟΠΔ, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το Σχέδιο με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών των ΟΤΑ. 

Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους πίνακες των Νομικών 

του Προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα ΝΠΔΔ. 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής το σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ των ΟΤΑ και 

των ΝΠΔΔ ψηφίζεται από το οικείο Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. 
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Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνονται  σε ενοποιημένη ή συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου 

προϋπολογισμού τον οποίο συνιστούν της εκτιμήσεως του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του 

αντίστοιχου οικονομικού έτους. 

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού του. 

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση της αρχής της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού και την έννοια ότι 

το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων περιλαμβανομένου και το 

ταμειακό υπόλοιπο. 

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου 

οικονομικού έτους λαμβανομένου επίσης υπόψη και των ανάλογων  του προϋπολογισμού του και 

επίτευξη των στόχων με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς 

στόχους που έχουν και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το Ν.4093/2012. 

Οι στόχοι εσόδων εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά εάν: 

1. Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ διαπιστωθεί από το παρατηρητήριο απόκλιση 

από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την  ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών για κατάρτιση 

προϋπολογισμού. 

2. Ανεξαρτήτως της απόδοσης  των στόχων των συνολικών εσόδων εάν καταγραφεί αρνητική απόκλιση 

άνω του 10% για κάποιες από τις υποομάδες εσόδων των γραμμών 3 – 4 – 5 του πίνακα.      

Το παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΟΠΔ την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ 

και των νομικών προσώπων μέσω του κόμβου Διαλειτουργικότητας.  

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητική 

απόκλιση άνω  του  10%  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α του άρθρου 2 και διαπιστωθεί από το 

παρατηρητήριο ότι δεν έχει προβεί στα προσήκοντα  μέτρα και τις παρεμβάσεις προς διόρθωση της 

απόκλισης σε ποσοστό κατώτερο του 10% ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης κατά 

τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013». 

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουμε σχέδιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του 

Δήμου Λαυρεωτικής για την οριστική κατάρτιση του από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να 

ληφθεί  απόφαση για το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα και στην συνέχεια να αποσταλεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να ψηφιστεί, σύμφωνα με ΚΥΑ 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ)». 

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

− Την ΚΥΑ 7261/2013 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

− Την εγκύκλιο 5/14065/9-4-2013 Υπουργείου Εσωτερικών 
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− Την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

− Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. 78/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Το ΔΥ/05.12.2016 έγγραφο 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  

Α. Καταρτίζει το Ενιαίο Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017 του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
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. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.96/2016 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» και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 235/2016 

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.96/2016 

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 και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού», 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». 

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

− Την υπ’ αριθμ. 193/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 20-7131.002 και 20-7131.003 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 

− Την υπ’ αριθμ. 228/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ακυρώθηκε ο 
προηγούμενος συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ο οποίος είχε 
προκηρυχθεί με την υπ’ αριθμ. 707/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ.96/2016 νέα 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.96/2016 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.96/2016 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 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 11:00. 

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 
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 
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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 έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για 

τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη 

β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) 

γ) η αριθμ.96/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

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.96/2016 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: 
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(α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(β) Συνεταιρισμοί 

(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.  
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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.  

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. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 

της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο 

(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, συντεταγμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της υπ’ αριθ. 96/2016 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, 
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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 

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. 
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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. 

Η Τεχνική προσφορά εκτός από το έντυπο υποστηρικτικό υλικό (έντυπα τεχνικών προδιαγραφών , 

εγχειρίδια, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κλπ.), θα πρέπει να συμπληρωθεί και το σφραγισμένο έντυπο 

το οποίο υπάρχει προτυπωμένο και παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία. Η Τεχνική  προσφορά πρέπει 

να είναι υπογεγραμμένη ανά σελίδα  (σφραγισμένο έντυπο και οποιοδήποτε άλλο έντυπο κατατεθεί) από 

το διαγωνιζόμενο. Επίσης το έντυπο υλικό που θα κατατεθεί θα σημειώνεται επακριβώς ο αριθμός του 

υλικού που αφορά, και σε περίπτωση που αυτό αφορά περισσότερα του ενός υλικά αυτά θα σημειώνονται 

επακριβώς πάνω στο έντυπο (π.χ. κυκλάκι ή βέλος) 

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. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126550
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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.  

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 
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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)  

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 
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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. 

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 

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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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.96/2016 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 

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) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 28 από 30 

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 ανωτέρω 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 
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: 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
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− 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. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα «ορθή σύνταξη τευχών διακηρύξεων για διαγωνισμούς δημοσίων έργων & 
μελετών» 
Αρ. Απόφ.: 236/2016 

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 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα ‘’ορθή σύνταξη τευχών 

διακηρύξεων για διαγωνισμούς δημοσίων έργων & μελετών’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία Forum Training & Consulting διοργανώνει στην Αθήνα εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: 
«ορθή σύνταξη τευχών διακηρύξεων για διαγωνισμούς δημοσίων έργων & μελετών». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/05.12.2016 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με την οποία αιτείται την έγκριση της συμμετοχής των 
υπαλλήλων: (α) Αν. Μαγγενάκη, (β) Μ. Παπαθανάση, (γ) Στ. Ζερβουδάκη, στο εν λόγω σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή τους ανέρχεται σε 400,00 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 από 05.12.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: (α) Αναστασία 
Μαγγενάκη, (β) Μαρία – Ζωή Παπαθανάση, (γ) Σταύρος Ζερβουδάκης, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με 
θέμα: «ορθή σύνταξη τευχών διακηρύξεων για διαγωνισμούς δημοσίων έργων & μελετών», το οποίο 
διοργανώνεται από την εταιρεία FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd, Πλατεία Αττικής, Λεωφ. 
Λιοσίων 117, με ΑΦΜ 099081263, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας. 
Β. Η δαπάνη ποσού  400,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 (ΑΑΥ Α-856/2016). 
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). 
 

 
 
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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