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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  6 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 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 11 Μαρτίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 18:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 07.03.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης Τσίκλος,  Δημήτρης 
Δράκος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Στ. Κρητικού) Κωνσταντίνος Λεβαντής, 
Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Απόντα μέλη  : 1 
Ηλίας Στουραΐτης 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2016 
Αρ. Απόφ.: 35/2016 

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 «εισήγησης 3ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την από 05.03.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 
«Α. Αποδοχή ποσού 
Με το αριθ. 120/25-2-2016 Γραμμάτιο Είσπραξης ποσού 31.043,20 ευρώ επιχορηγήθηκε ο Δήμος 

Λαυρεωτικής για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για Κοινωνική και 

Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοιν. Ομάδων».  

Παρακαλούμε για την αποδοχή του ποσού. 
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Β. Τροποποίηση προϋπολογισμού 
Με την υπ αριθ. 254/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό  έτος 2016, ο οποίος εγκρίθηκε ως προς 

την νομιμότητα του με την υπ’ αριθ. 514/199/25-1-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. Με την αριθμ. 18/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του 

Π/Υ  και με την αριθ. 22/2016 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του Π/Υ.   

Παρακαλούμε για την έγκριση της 3ης τροποποίησης του Π/Υ ως διαμορφώνεται παρακάτω:   

1. Αύξηση εσόδων    

 1. Αυξάνονται τα έσοδα που αφορούν την κατηγορία Ι (των ΚΑ 0311.001, 1411, 1513, 1699 και 2119.007) 

κατά 59.816,62 ευρώ και μειώνονται ισόποσα (οι ΚΑ 0468 και 2115), προκειμένου να μην υπάρχει  

υπέρβαση ποσών σε εφαρμογή της ΚΥΑ  περί κατάρτισης του Π/Υ.  

2. Αυξάνεται ο ΚΑ 1212.004 κατά 31.043,20 ευρώ χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη αύξηση εξόδων διότι το 

ποσό αυτό είχε καταβληθεί στα πλαίσια του προγράμματος από ιδίους πόρους του Δήμου στα έτη 2014, 

2015 προκειμένου στην συνέχεια να αποδοθεί στο Δήμο Λαυρεωτικής.  

3. Αυξάνεται ο ΚΑ 4112.002 με αιτιολογία «Ταμείο σύνταξης» κατά 31.612,33 ευρώ και ισόποσα 

αυξάνεται ο ΚΑ εξόδων 00-8212.001. 

4. Αυξάνεται ο ΚΑ 4142.001 κατά 515,73 ευρώ προκειμένου να είναι ισοσκελισμένο το σύνολο των ΚΑ 

414 και ΚΑ 824 σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 19627/7352/2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 

5. Αυξάνεται ο ΚΑ 1328.004 με αιτιολογία  «Εξοικονόμηση Ενέργειας Κερατέας» κατά 11.807,97 ευρώ. 

Ο ΚΑ 1328.006 με αιτιολογία «Υπηρ. Συμβούλου Τεχν. Υποστήριξης ΕΣΠΑ» κατά 736,34 ευρώ, ο ΚΑ 

1328.008 με αιτιολογία «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής» κατά 320,38 ευρώ. Τα 

ανωτέρω ποσά δεν απαιτούν  αντίστοιχη αύξηση εξόδου διότι καλύπτουν δαπάνες οι οποίες έχουν 

τακτοποιηθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. 

2. Αύξηση εξόδων 
1. Το σύνολο αύξησης εξόδων της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ποσού 

122.986,30 ευρώ αντιστοιχεί στο άθροισμα της αύξησης εσόδων κατά 58.445,00 ευρώ του ΚΑ 0311.001  

και  στο συνολικό ποσό μείωσης εξόδων του ΚΑ 20  ποσού 64.541,30 ευρώ.    

2. Αυξάνονται οι ΚΑ εξόδων 10-8111.002, 20-8111, 25-8111, 30-8111 και 35-8111 και μειώνονται 

ισόποσα οι ΚΑ εξόδων 10-8311, 20-8311, 25-8311, 30-8311 και 35-8311 κατόπιν οδηγιών σύμφωνα  με 

το αριθ. πρωτ. 19627/7352/2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

3. Αυξάνεται ο ΚΑ 60-8122.001 με αιτιολογία «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Αντικατάσταση 

Αμιαντοσωλήνων Κερατέας ΕΣΠΑ» κατά 33.276,19 ευρώ και μειώνεται αντίστοιχα ο ΚΑ 25-8122.001 
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κατόπιν οδηγιών σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 19627/7352/2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 

4. Αυξάνεται ο ΚΑ εξόδων 00-8212.001 με αιτιολογία «ταμείο σύνταξης» κατά 31.612,33 ευρώ και 

αντίστοιχα αυξάνεται ο ΚΑ εσόδων 4112.002. 

5. Αυξάνεται ο ΚΑ 20-8241 με αιτιολογία «Κρατήσεις στις αποδοχές για εξοφ. Δανείων ΤΠΔ» ποσού 

3.750,94 ευρώ και μειώνεται αντίστοιχα ο ΚΑ 00-8241.001. 

3. Μείωση εξόδων 
Πραγματοποιούνται μειώσεις εξόδων που αντιστοιχούν σε αυξήσεις εξόδων, όπως αυτές αναφέρθηκαν 

ανωτέρω καθώς και μείωση του αποθεματικού κατά 68.961,18 ευρώ.  

Το νέο αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των  61.408,44 ευρώ.» 

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.254/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
 την από 05.03.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2016 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 130.369,62 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 58.445,00 0,00 

 2 1212.004 Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την   31.043,20 0,00 
 κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων  
 κοινωνικών ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου  
 Μεσογαία και Λαυρεωτικής 
 3 1328.004 Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας 11.807,97 0,00 

 4 1328.006 Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής  736,34 0,00 
 Υποστήριξης.Δήμου .Λαυρεωτικής .ΚΑ ΜΙS  
 374495 Eπιχ.πρόγραμμα . ΑΜΜΑ Αττική ΕΣΠΑ 
 5 1328.008 Ενεργειακή αναβ.Δημαρχείου Λαυρεωτικής με   320,38 0,00 
 ΜΙΣ 425456 στο επιχ.Πρόγραμμα Περιβάλλον  
 Αειοφόρος Ανάπτυξη 
 6 1411. Προϊόν δωρεών 260,00 0,00 

 7 1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών  671,87 0,00 
 διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 
 8 1699. Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους 151,01 0,00 
  λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ  
 ΕΣΟΔΑ 
 9 2119.007 Έσοδα από τέλη αδειών οικοδομών 288,74 0,00 

 10 4112.002 Ταμείο Σύνταξης 31.612,33 0,00 

 11 4142.001 Κρατήσεις από περικ.υπαλλήλων που  515,73 0,00 
 απεργουν 
 135.852,57 
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 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 12 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9- -1.371,62 0,00 
 20/10/1958) 
 13 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -58.445,00 0,00 

 -59.816,62 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 14 0,00 00-6117.001 Αμοιβες ελευθ.επαγ.γιατρός εργασίας 500,00 

 15 0,00 00-6117.008 Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή  του Ν.4152/2013  για εκτίμηση του  7.995,00 
 ακινήτου στη θέση μεγάλη καπνοδόχος της  ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ ν. 
 16 0,00 00-6224.002 Εξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας Δήμου 4.000,00 

 17 0,00 00-6514. Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 10.000,00 

 18 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 16.280,60 

 19 0,00 00-6711.015 Υποχρ.επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ 11.313,64 

 20 0,00 10-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 17.000,00 

 21 0,00 15-6261.001 Συντήρηση -επισκευή κτηρίων 15.000,00 

 22 0,00 15-6693.002 Σίτιση αδέσποτων ζώων 1.100,00 

 23 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 34.541,30 

 24 0,00 30-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 4.262,00 

 25 0,00 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 10.000,00 

 26 0,00 35-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 7.500,00 

 27 0,00 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 22.581,79 

 28 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  3.000,00 
 λογισμικά  
 29 0,00 15-7131.004 Προμήθεια και τοποθέτηση σωμάτων fun coil προς αντικατάσταση  15.000,00 
 αντίστοιχων κατεστραμμένων σε δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Λαυρεωτικής 
 30 0,00 20-7131.001 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στα πλαίσια  59.800,00 
 πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού  
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 φωτισμού και φωτισμού ΦΟΠ 
 31 0,00 20-7131.005 Προμήθεια μπαταριών για φωτοβολταικα σώματα 2.800,00 

 32 0,00 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων -επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 12.000,00 

 33 0,00 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 1.845,00 

 34 0,00 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 12.000,00 

 35 0,00 30-7332.002 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 5.000,00 

 36 0,00 30-7413.062 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 17.450,00 

 37 0,00 30-7424.003 Αποζημίωση από ρυμοτομία σε θιγόμενους Κερατέα 15.000,00 

 38 0,00 30-7425.005 Τοπογραφικές εργασίες 14.500,00 

 39 0,00 30-7425.021 Δαπάνες για νομιμοποίηση κτισμάτων 8.300,00 

 40 0,00 30-7425.023 Παροχή υπηρεσιών διερεύνησης, καταγραφής υφιστάμενης  5.000,00 
 κατάστασης και σύνταξης ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου  
 μεσοπρόθεσμης & μακροπρόθεσμης πολυεπίπεδης  
 συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λαυρεωτικής και ΟΛΛ ΑΕ 
 41 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 

 42 0,00 70-7131.002 Προμηθ.εγκ. Πυροσ.πολυβ.κινητηρα Αγιου Κων/νου 18.000,00 

 43 0,00 00-8115.003 Αποπλ.σε τρίτους Δημ.ασφαλ.ταμεία για ΕΝΕΛ 5.000,00 

 44 0,00 00-8212.001 Ταμείο Σύνταξης 31.612,33 

 45 0,00 10-8111.002 Αποδοχές και έξοδα προσωπικού 2.473,77 

 46 0,00 20-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.204,77 

 47 0,00 20-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 3.750,94 

 48 0,00 25-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 635,25 

 49 0,00 30-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 655,19 

 50 0,00 35-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 381,15 

 51 0,00 60-8122.001 Αναβάθμιση δικ.ύδρ.αντι.αμιαντ.Κερατέα ΕΣΠΑ 33.276,19 

 436.758,92 
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 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 52 0,00 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κατ.Λαυρίου -15.000,00 

 53 0,00 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -17.000,00 

 54 0,00 15-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων -20.000,00 

 55 0,00 15-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -6.899,44 

 56 0,00 20-6275.001 Δαπάνες καθαρισμού -πλύσιμο κάδων -20.000,00 

 57 0,00 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -34.541,30 

 58 0,00 30-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -4.262,00 

 59 0,00 35-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -2.500,00 

 60 0,00 35-6692.001 Προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων έτοιμου χλοοτάπητα  -15.000,00 
 Δ.Ε.Λαυρίου 
 61 0,00 35-6692.002 Προήθεια σπόρων φυτών έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε.Κερατέας -15.000,00 

 62 0,00 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών -10.000,00 
  εδάφους 
 63 0,00 35-6693.002 Προμ,φυτοπαθ.υλικ.λιπασμ.βελτ.εδάφ.ΔΕ Κερατέας -10.000,00 

 64 0,00 35-6693.003 Προμ.φυτοπαθ.υλικ.λιπασμ.βελτ.εδάφ.ΤΕ Αγ.Κων/νου -5.000,00 

 65 0,00 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -2.581,79 

 66 0,00 15-7131.001 Προμήθεια και τοποθέτηση αντλιών θερμότητας & σωμάτων στο  -15.000,00 
 Μηχανουργείο Λαυρίου 
 67 0,00 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού -10.000,00 

 68 0,00 30-7326.003 Επισκευή αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού υδραγωγείου  -5.000,00 
 Λαυρίου 
 69 0,00 30-7326.004 Κατασκευή θερμοκηπίου για παραγωγή καλλωπιστικών φυτών για -15.000,00 
  τις ανάγκες του Δήμου 
 70 0,00 30-7425.020 Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας ΔΕ Κερατέας -24.600,00 

 71 0,00 00-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξώφ. δανείων ΤΠΔ -3.750,94 

 72 0,00 10-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού -2.473,77 

 73 0,00 20-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού -3.204,77 
 74 0,00 25-8122.001 Αναβ.δικτ.υδρ.αντικ.αμιαντ.Κερατέα ΕΣΠΑ -33.276,19 
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 75 0,00 25-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού -635,25 

 76 0,00 30-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού -655,19 

 77 0,00 35-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού -381,15 

 -291.761,79 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 78 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -68.961,18 

 -68.961,18 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 76.035,95 76.035,95 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 61.408,44 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  130.369,62 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 135.852,57 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -59.816,62 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 436.758,92 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -291.761,79 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -68.961,18 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 61.408,44 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 45 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 61.408,44 ευρώ. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 36/2016 

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/07.03.2016 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/07.03.2016 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 στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Α/Α ΑΑΥ ΚΑ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€) 

1 Α-373 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 
2 Α-375 10-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 
3 Α-376 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ (ΠΑΓΙΑ) 400,00 
4 Α-377 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 
5 Α-378 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 
6 Α-380 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 
7 Α-381 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) 800,00 
8 Α-382 20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ) 600,00 
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9 Α-383 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων- φωτιστικών (λαμπτήρες) (ΠΑΓΙΑ) 500,00 

10 Α-384 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΠΑΓΙΑ) 800,00 
11 Α-385 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά (ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 

12 Α-386 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων- επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού  
(ΠΑΓΙΑ) 96,00 

13 Α-387 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών - πάρκων κλπ (ΠΑΓΙΑ) 800,00 
14 Α-388 30-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 
15 Α-389 30-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 
16 Α-390 35-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) 500,00 

17 Α-391 35-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ) 500,00 

18 Α-392 35-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) 500,00 
19 Α-393 35-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ) 300,00 
20 Α-394 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 
21 Α-395 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτηρίων (ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 

22 Α-396 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) 1.500,00 

23 Α-397 45-6261.001 Συντήρηση-επισκευή νεκροταφείων Λαυρίου - Λεγραινών 
(ΠΑΓΙΑ) 1.000,00 

24 Α-398 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΠΑΓΙΑ) 500,00 

25 Α-399 20-6681. Υλικά φαρμακείου (ΠΑΓΙΑ) 500,00 
26 Α-400 00-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων 1.500,00 
27 Α-401 20-6681. Υλικά φαρμακείου 500,00 

28 Α-402 20-7132.008 Προμήθεια 1 ΒΑΝ και 1 ημιφορτηγό (ΕΠΑΝΑΨΗΦΙΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.12.2015 ΣΥΜΒΑΣΗ) 23.193,00 

29 Α-403 30-7132.001 Προμήθεια 1 επιβατικού αυτοκινήτου (ΕΠΑΝΑΨΗΦΙΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.12.2015 ΣΥΜΒΑΣΗ) 11.427,00 

30 Α-404 35-6262.011 Εργασίες προστασίας των φοινικοειδών στο περιβάλλοντα του 
Δημαρχείου Λαυρίου 6.000,00 

31 Α-405 15-6693.001 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων  ζωών 11.428,00 
32 Α-406 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 241,50 
33 Α-407 10-6261.002 Συντήρηση - επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 861,00 

34 Α-408 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 
σεμινάρια 500,00 

35 Α-409 10-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 700,00 
36 Α-410 15-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 600,00 
37 Α-411 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 5.000,00 
38 Α-412 30-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 400,00 
39 Α-413 35-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 150,00 

40 Α-414 10-7133. 
Έπιπλα - σκεύη (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 
612/2015 ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

1.476,00 
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41 Α-415 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 
(ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ) 1.525,20 

42 Α-416 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ) 700,00 

43 Α-417 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
(ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) 2.600,00 

44 Α-418 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 9.938,40 
45 Α-419 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 4.993,80 
46 Α-420 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 5.596,50 
47 Α-421 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 4.554,00 
48 Α-422 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτηρίων (ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ) 270,60 

49 Α-423 15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ & BANNERS) 578,20 

50 Α-424 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός - πινακίδες σήμανσης κ.λ.π 738,00 

51 Α-425 20-6263.001 
Συντήρηση μεταφορικών μέσων (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΤΕΟ) 

18.204,00 

52 Α-426 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ABS) 2.952,00 
53 Α-427 10-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ABS) 738,00 

54 Α-428 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ABS) 369,00 

55 Α-429 30-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΑ & ΛΑΜΕΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 94682 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ) 738,00 

56 Α-430 30-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ 94682 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ) 492,00 

57 Α-431 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-πινακίδες σήμανσης κ.λ.π (ΟΡΓΑΝΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 655,00 

58 Α-432 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει (ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ) 2.200,00 

59 Α-433 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-πινακίδες σήμανσης κ.λ.π (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΣΣΑΛΩΝ) 1.291,50 

60 Α-434 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.678,00 

61 Α-435 20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ) 1.150,00 

62 Α-436 10-6266.002 Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών SOFTWARE 5.000,00 
63 Α-437 10-6266.003 Επιτόπια υποστήριξη Hardware 5.500,00 
64 Α-438 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος C16/20 14.790,75 
65 Α-439 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 5.446,00 

66 Α-440 15-7331.005 Συντήρηση - ελαιοχρωματισμοί  Μηχανουργείου 
(ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 6.000,00 

67 Α-374 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 
68 Α-379 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.000,00 
69 Α-380 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 
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70 Α-441 70-6263. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 

      Σύνολο  192.971,45 

 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 37/2016 

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

αποφάσεις ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
3036/02.03.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

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

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

είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

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

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

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

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  10-8221.001 Απόδοση φόρων & μισθωτών υπηρεσιών -29.406,84 Α-22 Α-320 

2.  30-6011.001 Τακτικές αποδοχές -7896,84 Α-358 Α-372 
ΣΥΝΟΛΟ -37.303,68   

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

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

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

- την αριθμ. πρωτ: 3036/02.03.2016 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 
37.303,68 ευρώ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης που 
αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου 
Αρ. Απόφ.: 38/2016 

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 «έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 2503/22.02.2016 εισήγηση του 
Γραφείου Κίνησης, στην οποία δίνεται η αναλυτική κατάσταση των οχημάτων του Δήμου που πρέπει να 
περάσουν από τεχνικό έλεγχο, καθώς και το κόστος ανά όχημα. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 3195/07.03.2016 έγγραφό της, η Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
εισηγείται τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 

32, 34,37 του από 17-5-59 Β.Δ/τος παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

(α) τη διάθεση πίστωσης: 

1- ποσού 177,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6323  

2- ποσού 2.593,70 ευρώ σε βάρος ΚΑ 20-6323 

3- ποσού 248,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6323 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, προκειμένου ο Δήμος 

να προβεί στον έλεγχο ΚΤΕΟ δημοτικών οχημάτων. 

(β) την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ30. 

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

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής». 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− την αριθμ. πρωτ: 2503/22.02.2016 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης, 

− την  αριθμ. πρωτ: 3195/07.03.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης (ι) ποσού 177,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6323 (ΑΑΥ: 374/2016), 
(ιι) ποσού 2.593,70 ευρώ σε βάρος ΚΑ 20-6323 (ΑΑΥ: 380/2016), (ιιι) ποσού 248,00 ευρώ σε βάρος του 
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ΚΑ 70-6323 (ΑΑΥ: 441/2016) του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2016. 
Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου 
του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’. 
Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
11.06.2016. 
Δ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο 
Αρ. Απόφ.: 39/2016 

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

σε εκπαιδευτικό σεμινάριο», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η εταιρεία VIRTUOUS TRIAD διοργανώνει στις 5 Απριλίου 2016 στην Αθήνα, εκπαιδευτικό 

σεμινάριο με θέμα την εκπαίδευση του συντάκτη σχεδίου διακήρυξης – χειριστή διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ.  

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η συνολική επισκόπηση ενός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ από τη 
φάση της δημιουργίας του προσχεδίου έως και τη φάση της οριστικής κατακύρωσης και υπογραφής της 
σύμβασης. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 
πρωτ:2483/19.02.2016 εισήγηση της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου σχετικά με την έγκριση 
συμμετοχής των υπαλλήλων Μ. Παπαθανάση και Γ. Μαργαρίτη στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων) και 
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 

- Την αριθμ. πρωτ:  2483/19.02.2016 εισήγηση της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής Μ. Παπαθανάση και Γ. Μαργαρίτη 
σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνεται από την εταιρεία VIRTUOUS TRIAD, Βασίλης 
Θεοδοσίου, παροχή επαγγελματικών συμβουλών, με έδρα στη Μεταμόρφωση, οδός Γρηγορίου Ε, με 
ΑΦΜ 066882492, Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 5 Απριλίου 2016. 
Β. Η συνολική δαπάνη ποσού 500,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 (ΑΑΥ : Α-408/2016). 
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 περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων (ανακοπή και αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.129/2015 διαταγής πληρωμής που 
εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση Μοσχονά Λουκά) 
Αρ. Απόφ.: 40/2016 

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 «άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 

(ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.129/2015 

διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση Μοσχονά Λουκά)», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Μοσχονάς Λουκάς του Ηλία, επιχειρηματίας, υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Λαυρίου αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2015 διαταγής πληρωμής εναντίον του Δήμου 
Λαυρεωτικής, με την οποία μας υποχρεώνει να του καταβάλουμε τα κατωτέρω ποσά: 

1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 8.337,03 ευρώ. 
2. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της παρέλευσης των είκοσι (20) 

ημερών από της εκδόσεως ενός εκάστου Δελτίου Αποστολής – Τιμολόγιου για την πώληση 
αγαθών και Τιμολογίου για την Παροχή Υπηρεσιών μέχρι την ημέρα έκδοσης της διαταγής 
πληρωμής 159,00 ευρώ. 

3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 230,00 ευρώ. 
4. Για σύνταξη επιταγής 230,00 ευρώ. 
5. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, 

επίδοση τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
Συνολικά: 9.106,03 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
 Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 25 Φεβρουαρίου 2016 και 

πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 2728/25.02.2016. 
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Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διακοπής 
πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής. 

Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι ο αιτών πώλησε και παρέδωσε 
ανταλλακτικά και παρείχε υπηρεσίες για την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως 
αναφέρονται ακολούθως: 

1. Στις 20.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7311 δημοτικό όχημα. 
2. Στις 20.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3158 δημοτικό όχημα. 
3. Στις 20.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7345 δημοτικό όχημα. 
4. Στις 20.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3022 δημοτικό όχημα. 
5. Στις 20.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123806 μηχάνημα έργου. 
6. Στις 20.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7345 δημοτικό όχημα. 
7. Στις 20.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3022 δημοτικό όχημα. 
8. Στις 21.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2213 δημοτικό όχημα. 
9. Στις 21.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3092 δημοτικό όχημα. 
10. Στις 21.10.2015 διάφορα ανταλλακτικά για τα οχήματα του Δήμου. 
11. Στις 21.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7345 δημοτικό όχημα. 
12. Στις 21.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123806 μηχάνημα έργου. 
13. Στις 22.10.2015 διάφορα ανταλλακτικά για τα οχήματα του Δήμου. 
14. Στις 22.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6171 δημοτικό όχημα. 
15. Στις 22.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3158 δημοτικό όχημα. 
16. Στις 22.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123806 μηχάνημα έργου. 
17. Στις 23.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5545 δημοτικό όχημα. 
18. Στις 23.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3092 δημοτικό όχημα. 
19. Στις 24.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7345 δημοτικό όχημα. 
20. Στις 24.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6171 δημοτικό όχημα. 
21. Στις 24.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3158 δημοτικό όχημα. 
22. Στις 24.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6171 δημοτικό όχημα. 
23. Στις 24.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3020 δημοτικό όχημα. 
24. Στις 24.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2213 δημοτικό όχημα. 
25. Στις 25.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6171 δημοτικό όχημα. 
26. Στις 25.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7345 δημοτικό όχημα. 
27. Στις 25.10.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5545 δημοτικό όχημα. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής 
των ανωτέρω αναφερομένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, νομίμως υπογεγραμμένων των Δ.Α.- Τ. 
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και των Τ.Π.Υ., επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή αυτών, καθώς και το 
συμφωνηθέν τίμημά τους. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 αρμόδιο όργανο να 
αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, ο κος Πρόεδρος κάλεσε 
τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.129/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στον κο Μοσχονά Λουκά του Ηλία, το 
ποσό των 9.106,03 ευρώ, νομίμως εντόκως από την ημέρα επίδοσης της διαταγής πληρωμής μέχρις 
εξοφλήσεως. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων (ανακοπή και αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.130/2015 διαταγής πληρωμής που 
εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση Χρ. Γαϊτανάρου) 
Αρ. Απόφ.: 41/2016 

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 «άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 

(ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.130/2015 

διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση Χρ. Γαϊτανάρου)», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Χρήστος Γαϊτανάρος του Αναστασίου, έμπορος, με την από 08.12.2015 αίτησή του, που 
υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.130/2015 διαταγής 
πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία ο Δήμος διατάσσεται να του καταβάλει τα 
κατωτέρω ποσά: 

6. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 14.880,85 ευρώ. 
7. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της εκδόσεως του δελτίου αποστολής 

– τιμολογίου για την πώλησα αγαθών μέχρι την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής 
347,84 ευρώ. 

8. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 325,00 ευρώ. 
9. Για σύνταξη επιταγής 325,00 ευρώ. 
10. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, 

επίδοση τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
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Συνολικά: 16.028,89 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 
εξοφλήσεως. 

 Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 5 Φεβρουαρίου 2016 και 
πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 2729/25.02.2016. 

Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι στις 20.10.2015 ο αιτών με το υπ’ 
αριθμ.284/20.10.2015 δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης αγαθών, ποσού 14.880,85 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), πώλησε και παρέδωσε στο Δήμο Λαυρεωτικής διάφορα είδη 
εμπορευμάτων αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος τιμήματος. Η καταβολή του τιμήματος για την 
πώληση των εμπορευμάτων συμφωνήθηκε να γίνει τοις μετρητοίς. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε τα εμπορεύματα δια του νομίμου εκπροσώπου του και 
υπέγραψε το ανωτέρω Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο, επιβεβαιώνοντας έτσι την παράδοση και 
παραλαβή των εμπορευμάτων, καθώς και το συμφωνηθέν τίμημά τους. 

Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά 
της διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής, 
η ευδοκίμηση, ωστόσο, του οποίου είναι αμφίβολη, καθώς ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε τα 
εμπορεύματα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, αρμόδιο όργανο να αποφασίσει 
σχετικά με την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της ανακοπής κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής 
είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

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, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.130/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στον κο Χρήστο Γαϊτανάρο του 
Αναστασίου, το ποσό των 16.028,69 ευρώ, νομίμως εντόκως από την ημέρα επίδοσης της διαταγής 
πληρωμής μέχρις εξοφλήσεως. 
 
ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «μελέτη επισκευής Οστεοφυλακίου, 
διατηρητέων τάφων Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.:42/2016    

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 «οριστικής παραλαβή της μελέτης με 
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τίτλο: μελέτη επισκευής Οστεοφυλακίου, διατηρητέων τάφων Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.234/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης  
ποσού 5.000,00 ευρώ στον ΚΑ 45-7411.002, του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου οικονομικού 
έτους 2016 και εκδόθηκε η αριθμ. 884/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Με την υπ’ αριθμ.244/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε 
η απ’ ευθείας ανάθεση της «μελέτης επισκευής Οστεοφυλακίου, διατηρητέων τάφων Λαυρίου», στον κο 
Κωνσταντίνο Μάνθο, αρχιτέκτονα, με έδρα Τρίτωνος 2, λιμάνι Πασσά, στο Λαύριο, με ΑΦΜ 028319694, 
Δ.Ο.Υ Κορωπίου, με αριθμό μητρώου 7096 και πτυχίο Α’ τάξης για την κατηγορία 6  (αρχιτεκτονικές 
μελέτες κτιριακών έργων), στο ποσό των 4.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 4.920,00 ευρώ, σύμφωνα 
με τη συνημμένη προσφορά του. Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 
του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2015 υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης. 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 93861/50519/14.01.2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της η υπ’ αριθμ. 244/2015 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Με το από 11.01.2016 έγγραφό της η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ενέκρινε τη μελέτη που εκπονήθηκε από τον ανωτέρω μελετητή και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει 
ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει 
υποχρεώσεις του.  

Με το αριθμ. πρωτ: 3119/03.03.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η ανωτέρω 
εγκριτική απόφαση διαβιβάσθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η οριστική 
παραλαβή της μελέτης. 

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Ν.3316/2005. 

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

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 244/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 93861/50519/14.01.2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 

- Την από 11.01.2016 εγκριτική απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
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(α) εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη επισκευής Οστεοφυλακίου, διατηρητέων τάφων Λαυρίου, η 
οποία εκπονήθηκε εμπρόθεσμα και παραδόθηκε από τον κο Κωνσταντίνο Μάνθο, αρχιτέκτονα, με έδρα 
Τρίτωνος 2, λιμάνι Πασσά, στο Λαύριο, με ΑΦΜ 028319694, Δ.Ο.Υ Κορωπίου, με αριθμό μητρώου 7096 
και πτυχίο Α’ τάξης για την κατηγορία 6  (αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων). 
(β) εγκρίνει την επαναψήφιση πίστωσης ποσού 4.920,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 45-7411.002 του 
προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2016. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν, εκφράζοντας  τη διαφωνία τους σχετικά με την σκοπιμότητα της μελέτης αυτής.  
 
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.444/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 
«ανάθεσης εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων ΔΗΚΕΔΗΛ σε ορκωτό εκτιμητή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4152/2013» 
Αρ. Απόφ.:43/2016    

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 «επικαιροποίησης της υπ’ 

αριθμ.444/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ‘’ανάθεσης εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων 

ΔΗΚΕΔΗΛ σε ορκωτό εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013’’», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 25632/26.11.2014 έγγραφο των εκκαθαριστών της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαυρεωτικής: «Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» ευρίσκεται σε εκκαθάριση με την 316/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Λαυρεωτικής. Με την απόφαση 101/2012 του ίδιου ως άνω συμβουλίου, ορίστηκε ως 

εκκαθαριστής η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», η οποία όρισε ως 

εκκαθαριστές τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Παναγιώτη Δημ. Αγγέλου και Σταύρο Δημ. Γούλια από 

τους οποίους και νόμιμα εκπροσωπείται σήμερα. 

Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, με το παρόν ζητείται η ανεύρεση και επιλογή ορκωτού εκτιμητή 

του Νόμου 4152/2013 για την εκτίμηση του ακινήτου που ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση (78 

στρεμμάτων περίπου) στη θέση Μεγάλη Καπνοδόχος. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα λοιπά πάγια στοιχεία 

της Επιχείρησης έχουν ήδη εκτιμηθεί από το Μάρτιο 2014». 

Με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) καταργήθηκε το Σώμα Ορκωτών 
Εκτιμητών και η αρμοδιότητα της σύνταξης έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτων ανήκει πλέον σε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Δ/νσης Τομέων 
Παραγωγής του Υπουργείου Οικονομικών.   

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ.444/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε: 
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α) η ανάθεση της σύνταξης έκθεσης εκτίμησης της τρέχουσας αγοραίας αξίας του ακινήτου (αδόμητο, 
εκτός σχεδίου γήπεδο), συνολικής επιφανείας 78.805 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Μεγάλη 
Καπνοδόχος, εντός ΒΙ.ΠΑ Λαυρίου, ιδιοκτησίας ΔΗΚΕΔΗΛ, στην εταιρεία ΓΑΙΟΑΞΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  &  
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο «GEOAXIS», με έδρα στην Αγία 
Παρασκευή, οδός Κοραή 7, με ΑΦΜ 800469572, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, έναντι του ποσού των 6.500,00 ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 7.995,00 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της. 
(β) η διάθεση της πίστωσης ποσού 7.995,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 00-6737.003 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014 με τίτλο: «διάφορα έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ, αμοιβή 
εκκαθαριστών & λοιπά». 

Επειδή η ανωτέρω απόφαση δεν εκτελέστηκε, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την επικαιροποίησή της. 

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

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

- Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013, 

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 25632/26.11.2014 έγγραφο των εκκαθαριστών της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Λαυρεωτικής, 

- Την υπ’ αριθμ.444/2014 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
(α) επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 444/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 
σχετικά με την ανάθεση της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ΔΗΚΕΔΗΛ σε ορκωτό εκτιμητή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013. 
(β) η διάθεση της πίστωσης ποσού 7.995,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 00-6117.008 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν, καθώς ήταν απόντες κατά τη συνεδρίαση της 18.12.2014, ημερομηνία συζήτησης και 
λήψης της υπ’ αριθμ. 444/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και για το λόγο αυτό 
επιφυλάσσονται. 
 
ΘΕΜΑ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση πρακτικών της 
Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.:44/2016   
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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 «συντηρήσεων και επισκευών 

οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την 
εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 
3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-
4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμ.27/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο 
«δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με το από 07.03.2016 
πρακτικό της (αρ. πρωτ: 3342/07.03.2016), εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων 
οχημάτων: 
ΚΗΟ - 6022 (ΑΝΤΛΙΑ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMAN προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 3.176,11 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΑ   971,70 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2.204,41 ευρώ 

 
ΚΗΗ - 2286 (ΑΝΤΛΙΑ) 
 Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε   388,53 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΑ    227,55 ευρώ        

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  160,98 ευρώ 
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ΜΕ - 88151 (ΑΝΤΛΙΑ ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 648,86 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΑ         455,10 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  193,76 ευρώ 

 

ΜΕ – 123868 (ΑΝΤΛΙΑ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 962,66 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΑ  528,90 ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  433,76 ευρώ 

 
ΚΥ-7941 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 200,06 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΑ  129,15 ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΑ   70,91 ευρώ 

 
ΚΗΥ – 8431 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 300,24 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
ΕΡΓΑΣΙΑ   202,95 ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  97,29 ευρώ 

 
ΚΗΗ – 5505 (ΑΝΤΛΙΑ) 
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Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 270,91 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
ΕΡΓΑΣΙΑ   141,45 ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  129,46 ευρώ 

 
ΚΗΗ – 5504 (ΑΝΤΛΙΑ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 270,91 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
ΕΡΓΑΣΙΑ   141,45  ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ   129,46 ευρώ 

 
ΜΕ – 123869 (ΑΝΤΛΙΑ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 200,06 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
ΕΡΓΑΣΙΑ   129,15 ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ   70,91 ευρώ 

 
ΜΕ – 117981 (ΑΝΤΛΙΑ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 850,09 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π Α. 
ΕΡΓΑΣΙΑ   473,55 ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  376,53 ευρώ 

 
ΜΕ – 112570 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της Α.Β.Ο. DEMΑΝ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
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Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 5.312,10 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
ΕΡΓΑΣΙΑ   2.761,35 ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  2.550,74 ευρώ 

 
Με το από 10.03.2016 πρακτικό της (αρ. πρωτ: 3465/10.03.2016), εισηγείται την συντήρηση και 
επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 
ΚΗI - 7310 (ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ  προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 1.228,17 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΑ   1.107,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 121,15  ευρώ 

 
ΚΗΙ – 3020 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 1.845,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΑ  1.353,00 ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  492,00 ευρώ 

 
ΚΗΗ - 5520 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 1.476,00 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΑ  1.045,50 ευρώ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  430,50 ευρώ 

 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για 

τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των σχετικών ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, προκειμένου να γίνει η συντήρηση των οχημάτων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί «εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ», 

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή 
του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Τα αρ. πρωτ: 3342/07.03.2016 και 3465/10.03.2016 πρακτικά της Επιτροπής Συντήρησης & 
Επισκευής Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτά εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων για την επισκευή των οχημάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα  αρ. πρωτ: 3342/07.03.2016 και 3465/10.03.2016 πρακτικά της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων, ως κατωτέρω: 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 70-6263 Π.Α.Υ. 70-6671 Π.Α.Υ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΗΟ 6022 971,70 Α-442 2.204,41 Α-443 3.176,11 
2 ΚΗΟ 2286 227,55 Α-444 160,98 Α-445 388,53 
3 ΜΕ 88151 455,10 Α-446 193,76 Α-447 648,86 
4 ΜΕ 123868 528,90 Α-448 433,76 Α-449 962,66 
5 ΚΥ 7941 129,15 Α-450 70,91 Α-451 200,06 
6 ΚΗΥ 8431 202,95 Α-452 97,29 Α-453 300,24 
7 ΚΗΗ 5505 141,45 Α-454 129,46 Α-455 270,91 
8 ΚΗΗ 5504 141,45 Α-456 129,46 Α-457 270,91 
9 ΜΕ 123869 129,15 Α-458 70,91 Α-459 200,06 
10 ΜΕ 117981 473,55 Α-460 376,53 Α-461 850,08 
11 ΜΕ 112570 2.761,35 Α-462 2.550,74 Α-463 5.312,10 
   6.162,30  6.418,21  12.580,51 
           

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 20-6263 Π.Α.Υ. 20-6671 Π.Α.Υ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΗΙ 7310 1.107,00 Α-464 121,15 Α-465 1.228,15 
2 ΚΗΙ 3020 1.353,00 Α-466 492,00 Α-467 1.845,00 
3 ΚΗΗ 5520 1.045,50 Α-468 430,50 Α-469 1.476,00 
    3.505,50   1.043,65  4.549,15 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών επισκευής 
των οχημάτων και προμήθειας ανταλλακτικών. 
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Γ. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των αναδόχων και με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.6/2016 μελέτης με θέμα «προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των 
αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.:45/2016   

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.6/2016 

μελέτης με θέμα «προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

− Το αριθμ. πρωτ: 196/03.02.2016 πρωτογενές αίτημα του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ003792834. 

− Την υπ’ αριθμ. 14/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του  
Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα: «λήψη απόφασης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια τροφίμων των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής». 

− Την υπ’ αριθμ.6/2016 μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου με θέμα: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 
Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 54.148,40  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

− Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 και την 
εγκύκλιο 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο 
διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η ανάθεση της 
προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
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κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, του 
ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/1995. 
Συγκεκριμένα: 
Α) για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου η οποία θα γίνει 
σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής,  
Β) για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου,  αρτοποιείου, φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά) η ανάθεση θα 
γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  
Οι κατηγορίες των ειδών είναι: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ 
1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 2.133,60 
2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΡΕΜΕΣ) 4.194,69 
3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 827,73 
4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.456,80 
5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 5.274,90 
6 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.305,30 
7 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.120,53 
8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.646,93 
9 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 12.445,75 
10 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5.730,00 

ΣΥΝΟΛΟ 46.136,23 
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 54.148,40 

 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6481.002, 15-6481.004, 60-6481.001 και 60-
6481.002 του προϋπολογισμού δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2016 και μέχρι 
τη διεξαγωγή του επόμενου μειοδοτικού διαγωνισμού. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για 
οποιοδήποτε κατηγορία θέλει από τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αρκεί να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

− Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 και την 
εγκύκλιο 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών 

− Την υπ΄ αριθμ. 14/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ.6/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και το συνημμένο σε αυτή 
σχέδιο διακήρυξης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.6/2016 μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου με θέμα: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 
Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 46.136,23 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ήτοι 54.148,40 ευρώ. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης: 

(α) για τις ομάδες 1 (φρέσκο γάλα), 2 (γαλακτοκομικά είδη - κρέμες), 4 (γαλακτοκομικά είδη), 5 (είδη 
αρτοποιείου), 8 (είδη παντοπωλείου), 9 (είδη παντοπωλείου), 10 (αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη 
ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα) στον προμηθευτή (ή στους προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη 
χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου της αριθμ.6/2016 μελέτης. 
(β) για τις ομάδες 3 (είδη ιχθυοπωλείου), 6 (είδη κρεοπωλείου), 7 (είδη οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1, Λαύριο 

Αττικής) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ……/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στις …..…/2016, ημέρα 

…… και ώρα ….. π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η 

διαδικασία της αποσφράγισης. 

 
ΑΡΘΡΟ  2 - Τεύχη δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος 

είναι:  
 Η διακήρυξη της δημοπρασίας 

 Ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο της προσφοράς 

 Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 Η Τεχνική Έκθεση 

 
ΑΡΘΡΟ 3 - Πληροφορίες 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, στο τηλέφωνο 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69 130. 

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την 

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

την υποβολή των προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 - Δεκτοί στον Διαγωνισμό 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Φυσικά πρόσωπα  

β. Νομικά πρόσωπα 

γ. Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) 

δ. Συνεταιρισμοί 

 
ΑΡΘΡΟ 5 - Εγγυήσεις 
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, 

σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική. 
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Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομόλογων του ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική 

τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου 

Λαυρεωτικής, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει 

διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) (άρθρο 157 Ν. 4281/2014) της προϋπολογισθείσης  δαπάνης, 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της ομάδας τροφίμων για την οποία συμμετέχει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος προμηθευτής.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης (άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται 

να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 

πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 157 παρ 1β. του Ν. 4281/2014) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 

ΦΠΑ.  

Η λήξη της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. Στην 

περίπτωση που ο χρόνος της σύμβασης παραταθεί, αντίστοιχα θα ανανεωθεί και ο χρόνος ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη της 

σύμβασης, εφόσον αυτή έχει εκτελεστεί καλώς.  

Περιεχόμενο Εγγύησης 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται. 

 Τον αριθμό της εγγύησης. 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
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 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τη σχετική διακήρυξη, τον τίτλο της προμήθειας   και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την 

εγγύηση συμμετοχής). 

 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
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. 

Κάθε προμηθευτής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να 

προσκομίσει, μαζί με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα 

δικαιολογητικά.  

− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας). 

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ημερομηνίας έκδοσης όχι 

παλαιότερης των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα νομικά 

πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και 

ΕΕ), 

οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), 
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ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών 

(ΑΕ), 

 σε κάθε περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου 

− Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι 

ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους 

εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης 

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 περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 

σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία. 

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 θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, 

ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε 

κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την 

κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με 

την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί 

με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής 

− Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής (της χώρας εγκατάστασης, αν πρόκειται για αλλοδαπούς) ότι δεν τελούν υπό:  

 πτώχευση,  

 εκκαθάριση,  

 αναγκαστική διαχείριση,  

 πτωχευτικό συμβιβασμό και  

 επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 34 από 45 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού  

Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ή του ισοδύναμου εγγράφου, πρέπει να είναι πρόσφατη και 

πάντως όχι παλαιότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι: α. έλαβαν γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, β. δεν έχει 

αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

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

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

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

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

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

πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

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

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

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

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προμηθευτής θα παραδίδει τις 

παραγγελθείσες ποσότητες προμηθευόμενων ειδών σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών από τη στιγμή 

που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και στους χώρους που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από την 

Υπηρεσία. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά ισχύει για εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται 

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

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη πρέπει να φέρουν ημερομηνία 

υπογραφής του δηλούντος, θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και να περιέχουν γενικά τα στοιχεία 

που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα 

είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του 

προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα 

επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.     

Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν, μαζί με την 

προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του αντιπροσωπευομένου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 
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ΑΡΘΡΟ 7 - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών  
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού μέχρι την ημέρα και ώρα 

της διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. 

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

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.  

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

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της 

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

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται 

δεκτές.  

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

συμμετέχουν. 

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

προμηθευόμενων ειδών της ομάδας.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 - Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών  
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:  

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια. 

β) την τιμή του προσφερόμενου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α., για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων.  

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

2. Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, σύμφωνα με τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη.  

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

ως απαράδεκτη.  

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

ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση 

του Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

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

οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών, η τιμή των οποίων προσδιορίζεται με βάση το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού. 
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 6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν 

από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

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

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

απόρριψη της προσφοράς.   

7. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών 

είτε ανά ομάδα. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για 

συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλα τα είδη που αναγράφεται σε 

αυτήν. Προσφορά που θα αφορά μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της 

κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

8. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά. Εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 - Ισχύς Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή 

της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, 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 τρεις (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να 

έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη 

συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.   

 
ΑΡΘΡΟ 10 - Φάκελος προσφοράς  
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε 

δύο (2) αντίγραφα. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει 

ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 

ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.  

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
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ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.  

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

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

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

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

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

προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

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

τις ομάδες 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 (στις οποίες κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή) και το ποσοστό 

έκπτωσης για τις ομάδες 3,6 & 7.  

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για το κάθε είδος και συνολικά για 

όλα τα είδη της διακήρυξης. Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως μαζί με τον 

αναλογούντα ΦΠΑ. 

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

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

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

ως απαράδεκτη. 

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

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

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

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

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

Επιτροπής. 

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

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

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

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

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

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

 
ΑΡΘΡΟ 11 - Αξιολόγηση προσφορών 
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Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του 

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

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

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

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

και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 

Η κατακύρωση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου και οπωροκηπευτικών, θα γίνει σε 

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

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

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

Για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικά και φρέσκο γάλα) η κατακύρωση θα 

γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου της 

μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας. 

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

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού – Συνέχιση διαγωνισμού 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έπειτα από εισήγηση 

– γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

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

προμηθευτές. 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός 

διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 -  Διοικητικές προσφυγές 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

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

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

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

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 39 από 45 

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

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν. Μόνο από 

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

και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης 

του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την 

αρμόδιο επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική 

Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 

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

δεκτές. 

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

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. 

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

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

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

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

σύμβασης μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, να ανανεωθεί για επιπλέον τρεις (3) 

μήνες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του δομών του Νομικού Προσώπου μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες 

διαγωνισμών. 

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

κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 - Σύμβαση 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

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

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

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

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

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

 Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή. 

 Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

 Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 

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

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

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

Η σύμβαση υπογράφεται από την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. 

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

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

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

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

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

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

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

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

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 - Παραλαβή των τροφίμων & χρόνος παράδοσης 
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση της Επιτροπής 

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

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

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

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν από το Ν.Π.Δ.Δ. με την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τις δομές του 

Νομικού Προσώπου ως η εβδομαδιαία αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους, θα 

παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά καθημερινά μία φορά την εβδομάδα, σε ημέρα που θα 

καθορίζεται από το Νομικό Πρόσωπο και από ώρα  7:00 έως 8:00 π.μ. στα κάτωθι σημεία: 

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λαυρίου: Στράβωνος & Ανωνύμου, Λαύριο 
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2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατέας: Π. Παναγιώτου & Κ. Βάρναλη, Κερατέα 

3. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Λαυρίου: Ελ. Βενιζέλου & Συγγρού, Λαύριο 

4. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κερατέας: Ευγ. Κων/νου Πρίφτη, Κερατέα 

5. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερατέας: Βασιλ. Σοφίας 38, Κερατέα 

Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται καθημερινά ή τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα έπειτα από 

συμφωνία ανάλογα με τις δυνατότητες του προμηθευτή. 

Το ψωμί θα παραδίδεται καθημερινά. 

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

να εφοδιάσει τις δομές με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. 

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

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

και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

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

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

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου να μετατίθεται, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 

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

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

δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 - Εγγυήσεις ποιότητας 
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα είναι αρίστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων Κρατικών φορέων 

τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για  

κατανάλωση. 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, 

ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου  που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες 

(2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το πέντε τοις 

εκατό (5%) της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων 
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τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων 

τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 

που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα 

δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση της Προέδρου μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση της Προέδρου μπορεί να του επιβληθεί 

πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που 

προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες 

συνέπειες. 

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 - Τρόπος Πληρωμής 
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των ποσοτήτων 

και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισμού, καθώς 

και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στην παρούσα διακήρυξη. 

Επίσης, τον Ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της 

δημοπρασίας, αρχικής & επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας θα 

επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα της σύμβασης και τα άρθρα 28 & 29 του ΕΚΠΟΤΑ.                 Εάν, 

κατά την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής 

μπορεί να απορρίψει τα προς παραλαβή είδη από τον ανάδοχο. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί 

με τις προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να 

ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 
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χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και 

σε εφαρμογή της σύμβασης, ισχύουν οι ρητές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Δικαστήρια αρμόδια επίλυσης 

τυχόν διαφορών ορίζονται τα των Αθηνών. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 - Ανωτέρα Βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 - Άλλα στοιχεία 
Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσης 

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

προϋπολογισμό. 

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

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

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

Υπηρεσίας. 

Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, θα 

απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

 
ΑΡΘΡΟ 22 - Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3861/2010, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και θα 

δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος Λαυρεωτικής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ». 

Τέλος, η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ:Β/3400/2012). 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σε βάρος 
του ΚΑ 20-6411 για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.: 46/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20-6411 για την πληρωμή των 

διοδίων της Αττικής Οδού». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη τω μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
Με το αριθμ. πρωτ: 1040/22.01.2016 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται την 

έγκριση της οικονομικής προσφοράς για το ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
σχετικά με την εξάμηνη διέλευση των απορριμματοφόρων των Δήμων.   

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: ΑΔ/JH/FT/ΚΠ/ιζ/Φ024/80257 έγγραφο της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» το μηνιαίο κόστος διέλευσης ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 1.123,80 ευρώ. Για 
το διάστημα των έξι (6) μηνών το κόστος υπολογίζεται σε (1.123,80 ευρώ Χ 6 μήνες) 6.742,80 ευρώ. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου έτους 
2016. 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 
(α) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 6.742,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών εξάμηνης διέλευσης 
διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων του Δήμου. 
(β) την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

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

− το αριθμ. πρωτ: 1040/22.01.2016 έγγραφα του Γραφείο Κίνησης του Δήμου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 6.742,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών 
εξάμηνης διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα του Δήμου. 
Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου του 
Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’. 
Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
11.06.2016. 
Δ. Η απόδοση των χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Δημήτρης Δράκος 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
 
Λάμπρος Μπουκουβάλας 
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