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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  3 1 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 15 Δεκεμβρίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 11.12.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος, Ιωάννης Συρίγος 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις 
αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μόνιμου προσωπικού  και του προσωπικού αορίστου 
χρόνου της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, για το μήνα Οκτώβριο 2017 
Αρ. Απόφ.: 403/2017 

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 πραγματοποίησης των 

δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού   και του προσωπικού αορίστου χρόνου της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, 

για το μήνα Οκτώβριο 2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 14.12.2017 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

 Σύμφωνα με την  υπ΄ αρίθμ. 735/ 03-11-2017 Απόφαση Δημάρχου κατανεμήθηκε υπερωριακή 

εργασία στους υπαλλήλους αορίστου χρόνου και στους υπαλλήλους μονίμου προσωπικού  της 

υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το μήνα Οκτώβριο 2017 ως εξής: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 2 από 42 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός 
Οκτωβρίου 2017) 

1.264,72 € 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός 
Οκτωβρίου 2017) 

9.122,64 € 

ΣΥΝΟΛΟΝ 10.387,36 € 
Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 158 του Ν.3463/06  ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου 

στην αρχή του έτους. 

Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση 

εκδίδεται πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας. 

(παρ.4 της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση της ανωτέρω δαπάνης όπως αναφέρεται στον ως άνω πίνακα 

προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί η αντίστοιχη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθεί 

το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την από 14.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των δαπανών που αφορούν αποζημίωση υπερωριακής εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού αορίστου χρόνου της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής για το μήνα Οκτώβριο 2017, καθώς  και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, όπως 
αναφέρονται κατωτέρω, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για 
να δεσμευθεί το ποσό από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός 
Οκτωβρίου 2017) 

1.264,72 € 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός 
Οκτωβρίου 2017) 

9.122,64 € 

ΣΥΝΟΛΟΝ 10.387,36 € 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ σε 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων με το 
Ν.4497/2017» 
Αρ. Απόφ.: 404/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης συμμετοχής της υπαλλήλου ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα ‘’άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων με το Ν.4497/2017’’». 

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, 
λόγω της ημερομηνίας διεξαγωγής του σεμιναρίου (19.12.2017). Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το Κέντρο 
Εκπαίδευσης διοργανώνει εκπαιδευτικό μονοήμερο σεμινάριο με θέμα: «άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων με το Ν.4497/17», στις 19 Δεκεμβρίου 2017, στην Αθήνα και πρότεινε τη συμμετοχή της 
υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αρμόδιας για τα Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος, Ελένης Χρήστου, στο εν λόγω σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 90,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) και  θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

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

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ελένης Χρήστου, σε 
μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων με το 
Ν.4497/17», το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Εκπαίδευσης, στις 19 Δεκεμβρίου 2017, στην 
Αθήνα, Λ. Βουλιαγμένης 564 Β’. 
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 90,00 ευρώ για τη συμμετοχή της υπαλλήλου στο ανωτέρω σεμινάριο και 
τη διάθεση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 405/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς 

Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

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

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1519/13.07.2017 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ001718169) 
2. Την υπ’ αριθμ.  81/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2017 – 2018 

3. Την υπ’ αριθμ.113/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων για τις 
δομές του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» 

4. Την υπ’ αριθμ. 118/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις 
αποδόσεις κρατήσεων, μισθοδοσίας και παγίου χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στη β’ αναμόρφωση 
προϋπολογισμού 2017» 

5. Την υπ’ αριθμ. 137/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης πολυετών δαπανών για την 
προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 
Λαυρεωτικής» 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1378/11.09.2017 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ1926797) 

7. Την υπ’ αριθμ.151/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 
– 2018» 

8. Την αριθμ. πρωτ: 17149/22.09.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 
Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ001990656) 

9. Την υπ’ αριθμ.158/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής  και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής 
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10. Την αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
755.862,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

11. Την υπ’ αριθμ. 321/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
έγινε η έγκριση της αριθμ.21/2017 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

12. Την υπ’ αριθμ. 322/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της 
δαπάνης και η διάθεση των πιστώσεων για τη διενέργεια της προμήθειας καυσίμων (κατανομή στα έτη 
2017 – 2018) 
13. Την υπ’ αριθμ.742/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 
προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ 
‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η διακήρυξη 

του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002197733. Περίληψη της διακήρυξης 
αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 67ΟΥΩΛ1-ΖΝΦ)  και στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ», «ΠΑΛΜΟΣ», «ΕΒΔΟΜΗ». Επίσης, τα τεύχη του 
διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 
Στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται ακολούθως, κατατέθηκαν ηλεκτρονικές προσφορές 
από τους ακόλουθους προμηθευτές: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 83798 
2 Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 83977 

 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2017 πρακτικό Νο 1, 
το οποίο διαβίβασε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ:23741/15.12.2017 
έγγραφό της και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 14 Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα  Πέμπτη 

και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.11/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ανοικτό ηλεκτρονικό 

http://www.lavreotiki.gr/
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διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.742/2017 και με αριθμ. πρωτ: 

20168/06.11.2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων (Πρόεδρος) 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.742/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 47301 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

τις 8 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» ορίστηκε η 14 Δεκεμβρίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με 

τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων 

οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται 

ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 83798 

2 Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 83977 

Ειδικότερα, ανά ομάδα ειδών κατατέθηκε προσφορά από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 2 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 5 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 
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Οι ανωτέρω συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5. της 

διακήρυξης, στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών τους και έλαβαν τους 

ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου 
δικαιολογητικών 

1 Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 23340/12.12.2017 

2 Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 23342/12.12.2017 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή 

διαπίστωσε τα κατωτέρω: 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.  
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά του είναι 

πλήρης και γίνεται δεκτή. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά τους είναι 

πλήρης και γίνεται δεκτή. 

Οι παραπάνω προμηθευτές κατέθεσαν ως όφειλαν τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Οι 

επιστολές αυτές φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ 
Δ.ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. 
ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

144/7006047 3.574,00 € 

Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4,5,6 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

144/7006039 8.429,50 € 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών  

Κάνει δεκτές τις προσφορές που κατατέθηκαν (πίνακας που ακολουθεί) 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

ΔΕΚΤΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 83798 ΝΑΙ 

2 Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 83977 ΝΑΙ 

 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το από 14.12.2017 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(Α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 14.12.2017 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που 
κατατέθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 
‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
 (Β) κάνει δεκτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού τις προσφορές των Οικονομικών Φορέων: (α) Δ. 
ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. και (β) Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 
Αρ. Απόφ.:406/2017    

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

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 
77 του Ν.4172/2013: 
1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, 

μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, 

εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για 

την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα 

όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν 

αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και 

ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 
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3. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε 

δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού 

εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. 

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της 

κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική 

επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την 

κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 

4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, 

καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική 

επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της 

επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο 

κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες 

αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 

5.  Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η 

εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και 

ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που 

έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες 

αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της 

δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές 

δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της 

παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο 

του προϋπολογισμού. 

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του 

άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται 

με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη 

γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους 

Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν 
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καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των 

προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του 

παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη 

περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε 

επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να 

καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του 

σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό 

συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά 

συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και 

από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του 

προϋπολογισμού. 

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει 

τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο 

διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο 

Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ 

αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για 

έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται 

σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του 

δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά 

τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής 

απόφασης της παραγράφου 1. 

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και 

κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο 

προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα 

αναμορφώσεων. 

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι 

δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 

του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). 
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7.  Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν 

υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο 

συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο 

συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό 

συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο 

συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, 

είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής 

επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών 

επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου 

προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς 

και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του 

δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των 

οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 

και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α΄ 114), καθώς και κάθε άλλη 

γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το 

παρόν. 

Κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. 25595/26.07.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018», 
(ΦΕΚ2658/Β΄/28.07.2017). 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του ιδίου νόμου, με τις 
οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του 
άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Α' 87) αντίστοιχα, έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του 
προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που 
οφείλει να εκπονεί ο δήμος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του 
προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού 
Προγράμματος για το έτος αυτό. 
   Λαμβάνοντας υπ’ όψη  τα ανωτέρω το σχέδιο του Π/Υ του έτους 2018 ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και καλείται η Οικονομική Επιτροπή να 
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προβεί στην κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2018, και 
στην υποβολή αυτού προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Όσον αφορά την τακτική επιχορήγηση που θα δοθεί στα ΝΠΔΔ για τα έτος 2018, εφόσον δεν είναι 
επικαιροποιημένη η συστατική τους πράξη, εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον 
προϋπολογισμό του Δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος, δηλαδή το 2017. 
Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστο η 
ύπαρξη Τεχνικού Προγράμματος.  
Η πίστωση που εγγράφεται στο ΚΑ Εσόδων 0611 θα πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως 
το γινόμενο της τακτικής κατανομής του μηνός Αυγούστου έτους 2016 που  αποδόθηκε στο Δήμο  επί  
δώδεκα. 
Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου (ΚΑ 0614 και 0615), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού 
που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2016 επί 
τέσσερα. Ο Δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον ΚΑ 0614 το μέρος 
αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον 
ΚΑ 0615 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς 
τροχονόμους. 
Το άθροισμα των πιστώσεων που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
που αφορούν στην πυροπροστασία (ΚΑ 1214) και των αντίστοιχων ποσών για την κάλυψη επενδυτικών 
δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (ΚΑ 1313) ισούται με το ύψος των αντίστοιχων ποσών 
που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016.  
Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον ΚΑ 1311 ως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην 
ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 επί δώδεκα. 
Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων 
σχολικών κτιρίων (ΚΑ 1312), υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν κατά 
το έτος 2015. 
Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον 
υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. Για τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού απαιτούνται οι 
παραπάνω αποφάσεις ένταξης. 
Ο προϋπολογισμός χωρίζεται σε τρεις (3) ομάδες εσόδων: 
Ομάδα εσόδων Ι 
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι ΚΑ: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 21 και 22. 
Το σχέδιο του Π/Υ 2018 καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα εισπραχθέντα Ιανουάριου - Ιουλίου 2017 
και Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016. Εάν το συνολικό άθροισμα της ομάδας Ι την περίοδο  Ιανουάριος – 
Ιούλιος 2017 είναι υψηλότερο της ίδιας περιόδου του έτους 2016, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να 
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εγγραφεί στον Π/Υ για την ομάδα Ι είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2016 προσαυξημένο κατά το 
ποσό της θετικής διαφοράς. 
Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό 
άθροισμα για την ομάδα Ι είναι το ποσό του έτους 2016. 
Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2017 η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της 
θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν δύναται να αυξηθούν με αναμόρφωση, στην οποία 
θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο η αρμόδια 
για την εποπτεία του Δήμου αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη 
βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται αναμόρφωση του 
Π/Υ με αύξηση, παρά μόνο αν οι εισπράξεις κατά τη διάρκεια του έτους 2018 δικαιολογούν την αύξηση 
των προβλέψεων. 
Ομάδα εσόδων ΙΙ 
Ομοίως υπολογίζεται και το ποσό στη δεύτερη ομάδα που αφορά τον ΚΑ 32, όπου εγγράφονται όλες οι 
απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Στην ομάδα δαπανών 
85 (προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του 
οικονομικού έτους), υποχρεωτικά εγγράφεται ως πρόβλεψη μη είσπραξης το ποσό που προκύπτει 
σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στην ΚΥΑ 25595/26.07.2017. 
Ομάδα εσόδων ΙΙΙ 
Στην ομάδα 3 εγγράφονται οι κατωτέρω ΚΑ: 
31 εισπράξεις από δάνεια 
41 εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 
42 επιστροφές χρημάτων 
51 χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (τακτικά & έκτακτα έσοδα) 
Το ποσό των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να είναι ίσο με το ποσό των δαπανών. 

Στόχος του Δήμου για το έτος 2018 είναι η εντατικοποίηση είσπραξης των ιδίων εσόδων και 
κυρίως των οφειλών ΠΟΕ (απαιτήσεων). Ως προς τις δαπάνες έχουν ληφθεί υπόψη, όχι μόνο τα 
ενταλθέντα, αλλά και τα μη ενταλματοποιημένα παραστατικά δαπανών, για τα οποία έχουν γίνει 
δεσμεύσεις κατά το ΠΔ 80/2016.  

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τον κάθε ΚΑ του προϋπολογισμού του δήμου 
οικονομικού έτους 2018. 

Κατόπιν ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
- Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013  
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- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010  
- την υπ’ αριθμ. 25595/26.07.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, ο οποίος 
εμφανίζεται συνοπτικά: 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 
 Κωδικός  ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 
 Αριθμός 
 Διαμορφωθέντα  Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ.  Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από  
 μέχρι 31/7/2017  31/7/2017 την 31/12/2017  Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 
 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.151.560,46 4.730.006,24 7.404.375,93 7.476.420,38 7.476.420,38 
 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 161.496,50 30.943,84 31.621,84 34.674,11 34.674,11 
 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 25.000,00 7.491,67 12.062,00 12.000,00 12.000,00 
 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.402.734,92 2.273.129,78 3.130.000,00 3.266.820,36 3.266.820,36 
 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 604.128,50 321.868,47 680.217,05 415.930,00 415.930,00 
 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.255.475,00 468.123,70 700.000,00 936.920,87 936.920,87 
 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.591.425,54 1.606.924,44 2.776.379,04 2.776.379,04 2.776.379,04 
 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 111.300,00 21.524,34 74.096,00 33.696,00 33.696,00 
 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.103.830,50 552.574,02 2.100.579,54 14.180.635,68 14.180.635,68 
 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 25.000,00 15.904,00 15.904,00 15.000,00 15.000,00 
 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 1.919.752,06 89.940,00 1.386.752,06 712.400,00 712.400,00 
 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.784.930,64 374.482,29 593.923,48 13.185.087,88 13.185.087,88 
 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 162.000,00 68.133,18 92.500,00 85.000,00 85.000,00 
 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 212.147,80 4.114,55 11.500,00 183.147,80 183.147,80 
 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 1.078.221,97 870.413,17 894.627,99 966.300,00 966.300,00 
 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.063.221,97 862.100,67 890.627,99 949.300,00 949.300,00 
 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 15.000,00 8.312,50 4.000,00 17.000,00 17.000,00 
 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 8.144.513,22 8.143.992,98 175.711,84 9.008.054,03 9.008.054,03 
 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ  8.144.513,22 8.143.992,98 175.711,84 9.008.054,03 9.008.054,03 
 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 1.590.979,68 1.174.857,95 1.530.199,43 1.201.495,68 1.201.495,68 
 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1.558.979,68 1.171.929,43 1.507.599,43 1.172.495,68 1.172.495,68 
 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.000,00 2.928,52 22.600,00 29.000,00 29.000,00 
 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.632.413,48 0,00 2.632.413,48 3.100.000,00 3.100.000,00 
 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 1.287.590,23 0,00 1.287.590,23 1.688.589,00 1.688.589,00 
 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.344.823,25 0,00 1.344.823,25 1.411.411,00 1.411.411,00 
 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  38.701.519,31 15.471.844,36 14.737.908,21 35.932.905,77 35.932.905,77 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 
 Κωδικός  ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 
 Αριθμός 
 Διαμορφωθείσες   Ενταλθείσες μέχρι  Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από  Εγκριθείσες από  
 μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 την  31/12/2017 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 ΠΙΝΑΚΑΣ1 
  6  Έξοδα 11.648.557,86 4.701.861,02 8.301.355,13 10.096.234,77 10.096.234,77 
  60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.394.505,43 1.726.071,73 3.022.413,56 3.230.776,41 3.230.776,41 
  61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 810.710,83 415.744,69 727.083,42 644.545,39 644.545,39 
  62  Παροχές τρίτων 2.088.431,99 602.012,35 1.084.103,68 1.999.626,50 1.999.626,50 
  63  Φόροι τέλη 58.560,16 9.680,72 38.247,83 56.400,00 56.400,00 
  64  Λοιπά Γενικά έξοδα 364.040,24 52.517,69 83.573,33 204.839,70 204.839,70 
  65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 515.596,21 243.862,11 418.049,33 439.101,90 439.101,90 
  66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 861.526,95 321.944,71 518.276,40 802.813,55 802.813,55 
  67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.553.186,05 1.330.027,02 2.409.607,58 2.718.131,32 2.718.131,32 
  68  Λοιπά έξοδα 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  7  Επενδύσεις 16.079.559,12 77.394,88 486.384,63 15.047.713,50 15.047.713,50 
  71  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.942.346,62 16.262,29 401.399,83 1.651.455,64 1.651.455,64 
  73  Έργα 13.249.634,41 32.736,59 71.440,80 13.035.489,77 13.035.489,77 
  74  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 887.578,09 28.396,00 13.544,00 360.768,09 360.768,09 
  75  Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  8  Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 10.867.031,88 2.471.256,18 2.850.168,45 10.618.301,59 10.618.301,59 
  81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.848.715,76 1.505.400,67 1.547.293,22 940.726,59 940.726,59 
  82  Αποδόσεις 1.578.979,68 965.855,51 1.302.875,23 1.189.495,68 1.189.495,68 
  83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  85  Προβλέψεις μη είσπραξης 7.439.336,44 0,00 0,00 8.488.079,32 8.488.079,32 
  9  Αποθεματικό 106.370,45 0,00 0,00 170.655,91 170.655,91 
 ΣΥΝΟΛΑ: 38.701.519,31 7.250.512,08 11.637.908,21 35.932.905,77 35.932.905,77 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 
 Κωδικός  ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 
 Αριθμός 
 Διαμορφωθείσες   Ενταλθείσες μέχρι  Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από  Εγκριθείσες από  
 μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 την  31/12/2017 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.621.818,19 2.751.866,04 4.410.716,88 6.209.435,17 6.209.435,17 

  10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.402.629,62 641.575,02 962.975,45 1.182.462,14 1.182.462,14 

  15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.100.646,28 332.357,68 552.312,40 1.000.834,99 1.000.834,99 

  20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.361.141,03 1.980.159,65 3.461.151,94 8.566.818,27 8.566.818,27 

  25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.032.186,90 102.210,14 119.800,72 1.929.594,24 1.929.594,24 

  30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 18.052.043,99 1.215.785,21 1.745.238,51 15.887.215,07 15.887.215,07 

  35  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 531.668,76 100.044,47 174.028,88 451.461,95 451.461,95 

  40  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  45  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 170.856,09 20.960,40 35.392,09 194.155,94 194.155,94 

  50  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  60  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις  52.213,65 38.158,43 38.158,43 115.440,00 115.440,00 
 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις  67.915,18 0,00 0,00 67.915,18 67.915,18 
 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  64  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και  63.085,90 0,00 19.209,40 43.876,50 43.876,50 
 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  69  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 30.000,00 18.000,45 18.000,45 11.999,55 11.999,55 

  70  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 108.943,27 49.394,59 100.923,06 101.040,86 101.040,86
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Β. Υποβάλει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 προς έγκριση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου (ανακοπή και 
αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ. 10843/2017 διαταγής πληρωμής που 
εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ROSESKY QUALITY CONSTRUCTIONS ΜΙΚΕ) 
Αρ. Απόφ.: 407/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε 
της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «άσκησης ή μη 

ένδικου μέσου (ανακοπή και αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ. 10843/2017 διαταγής 

πληρωμής που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ROSESKY QUALITY CONSTRUCTIONS 

ΜΙΚΕ)». 

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, λόγω της σύντομης 
προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η Εταιρεία με την επωνυμία «ROSESKY QUALITY CONSTRUCTIONS ΜΙΚΕ» υπέβαλε ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.10843/2017 διαταγής πληρωμής 
εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία μας υποχρεώνει να της καταβάλουμε τα κατωτέρω ποσά: 

− Για επιδικασθέν κεφάλαιο 20.869,20 ευρώ. 

− Για επιδικασθέντες τόκους υπολογιζόμενους με επιτόκιο 6% από 28.09.2017 έως την ημέρα έκδοσης της 
διαταγής πληρωμής 253,86 ευρώ. 

− Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 747,00 ευρώ. 

− Για τέλος απογράφου 6,00 ευρώ. 

− Για σύνταξη επιταγής 747,00 ευρώ. 

− Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων και επίδοση 117,80 
ευρώ. 
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Συνολικά: 22.740,86 ευρώ, νομίμως, πλην του κονδυλίου τόκων από της επιδόσεως της διαταγής 
πληρωμής μέχρι της ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 13 Δεκεμβρίου.2017 και πήρε αριθμό 
πρωτοκόλλου 23599/13.12.2017. 

Σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο της ανακοπής 
κατά της διακοπής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής, η 
ευδοκίμηση, ωστόσο, του οποίου είναι αμφίβολη, καθώς ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και εκδόθηκε η από 01.6.2017 βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι αφορά την ανάθεση παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες επισκευής και συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου», σύμφωνα 
με τους όρους του από 27.12.2016 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της αιτούσας Εταιρείας. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο από 14.12.2017 έγγραφό του, σχετικά με τη διαταγή πληρωμής της 
εταιρείας «ROSESKY QUALITY CONSTRUCTIONS ΜΙΚΕ», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για να φέρει αποτέλεσμα 
ενδεχόμενη ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να αποκρουσθούν οι αιτούμενες 
οφειλές του Δήμου, καθώς και ο σχετικός φάκελος της συναλλαγής με την εταιρεία. Επίσης, μόνη η άσκηση της 
ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και 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.10843//2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στην Εταιρεία με την επωνυμία 
«ROSESKY QUALITY CONSTRUCTIONS ΜΙΚΕ», το συνολικό ποσό των 22.740,86 ευρώ, νομίμως εντόκως από 
της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι της ολοκληρωτικής εξοφλήσεως, για τις υπηρεσίες που παρέδωσε 
η ως άνω εταιρεία στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης 1. Περί έγκρισης πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης µε τίτλο: "Master Plan χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, 
με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Λαυρεωτικής”, 2. Εκχώρησης μέρους  των  εξοικονομούμενων 
ανταποδοτικών  τελών,  ως αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα  µε  το  άρθρο  43  N.  4257/2014  και 3. 
Εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω 
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Αρ. Απόφ.: 408/2017 
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 «1. έγκρισης πρότασης χρηματοδότησης για τη 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης µε τίτλο: "Master Plan χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή 

Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart 

Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Λαυρεωτικής”, 2. εκχώρησης μέρους  των  εξοικονομούμενων 

ανταποδοτικών  τελών,  ως αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα  µε  το  άρθρο  43  N.  4257/2014  και 3. εξουσιοδότησης 

στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
 
Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ασκούν μεγάλη πίεση στην οικονομική 

κατάσταση και στη ρευστότητα των Δήμων. Παρατηρούνται συνεχείς αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς και 

γενικότερα σημαντικές διαφοροποιήσεις στην στρατηγική και επιχειρησιακή τους στόχευση. Η εξοικονόμηση 
δαπανών αποτελεί βασική προτεραιότητα στη νέα Προγραμματική Περίοδο, και ειδικότερα στους τομείς : 

Ενέργεια - Ύδρευση & Αποχέτευση και Διαχείριση Απορριμμάτων. Η εξοικονόμηση δαπανών των αναφερόμενων 

τομέων, που αποτελούν τους πυλώνες χρηματοδότησης (ανταποδοτικά τέλη) των Δήμων, πρέπει, αφενός να 

βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου, μέσω της κάλυψης της λειτουργίας των 

υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα, να οδηγήσουν σε εκσυγχρονισμό και αναβάθμισή τους. 
Ο Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης και 

αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου.  Η παλαιότητα των δικτύων 

σε συνδυασμό με την έλλειψη Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού - Ελέγχου Ενέργειας, έχει οδηγήσει σε 

οικονομική αδυναμία τους Φορείς να τα συντηρήσουν αλλά και σε επιδείνωση της ποιότητας υπηρεσιών 

φωτισμού. Τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης έχουν ως εξής: 

• Μη ορθολογική λειτουργία του δικτύου (έναρξη - λήξη λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα 

Ανατολής - Δύσης, αλλά σε μια προσέγγιση).  

• Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών, μεγάλος χρόνος αντικατάσταση 

λαμπτήρων (υψηλό downtime) και αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. 

• Μη ικανοποιητική ποιότητα φωτισμού δικτύου, διότι δεν καθορίζονται στάθμες φωτεινότητας βάσει 

ύψους, πυκνότητας, απαιτήσεων σημείου (πχ, δρόμος, πλατεία), κ.λπ.  

• Οδικά ατυχήματα που οφείλονται σε έλλειψη φωτισμού (φωτιστικά σώματα εκτός λειτουργίας) ή/και κακή 

ποιότητα φωτισμού. 

• Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας, αύξηση παραβατικής συμπεριφοράς, και των εγκληματικών ενεργειών  

στις περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δε λειτουργεί. 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO2, άσκοπη 

διάχυση φωτός και αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης. 
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• Μικρή διάρκεια ζωής υφιστάμενων λαμπτήρων (μέγιστη 5.000 ώρες, μεγάλο % εκτός λειτουργίας, λόγω 

της κακής ποιότητας του δικτύου της ΔΕΗ με τις αυξομειώσεις της τάσης) και ραγδαία μείωση της φωτεινότητας 

τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 5.000 ώρες). 

Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 

(Οδοφωτισμός), αυτές περιλαμβάνουν  11.970 φωτιστικά και αφορούν το βασικό οδικό δίκτυο, τις πλατείες, τους 

δρόμους και τις εισόδους του Δήμου.  

Ο Δήμος θα αναζητήσει υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 
12 χρόνια.  

Οι επιλογές που έχει στη διάθεση του ο Δήμος είναι οι εξής: 

• Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής 

Απόδοσης (παροχή υπηρεσιών φωτισμού) και αποπληρωμή μέσω των ανταποδοτικών τελών με βάση το 

αποτέλεσμα (εξοικονόμηση) στη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου). 

• Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό από το ΤΠΔ (προμήθεια εξοπλισμού) και 

αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης. 

• Χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης από το ΤΠΔ σαν ΣΔΙΤ (κάλυψη του 30% της επένδυσης με 

δανεισμό) και αποπληρωμή του τιμήματος του δανεισμού μέσω ΚΑΠ ανεξάρτητα του αποτελέσματος και το 

υπόλοιπο τμήμα μέσω των ανταποδοτικών τελών με βάση το αποτέλεσμα. 

Η επιλογή της μεθόδου υλοποίησης (κατανομή του ρίσκου) και της διαδικασίας (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης 

ή Προμήθεια) έχει μεγάλη σημασία στα λειτουργικά έξοδα του Δήμου, παράμετρος εξαιρετικά σημαντική σε κάθε 

περίπτωση. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση της κατανομής του ρίσκου στον Ιδιωτικό Τομέα (Σύμβαση 

Ενεργειακής Απόδοσης) το λειτουργικό κόστος αναλαμβάνεται από αυτόν, μέσω της 12ετούς συνολικής ανάληψης 

της ευθύνης συντήρησης. Στην περίπτωση της ανάληψης του ρίσκου από τον Δημόσιο Τομέα (Προμήθεια), 

σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους παραμένει σε αυτόν με εξαίρεση τις όποιες εγγυήσεις υπάρχουν στην 

Σύμβαση. 

Το συνολικό κόστος λειτουργία του Συμβατικού Συστήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, έχει ως εξής: 

ΠΑΓΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 Τεμάχια Τιμή / Τεμ  Σύνολο (€) 

Προμήθειες Υλικού - Φωτιστικά / Λαμπτήρες 5.000 10,00  50.000,00  
Προμήθειες Λοιπού  Υλικού (Οδοφωτισμός) 750 70,00  52.500,00  

Κόστος Συντήρησης Φωτιστικών / Λαμπτήρων 2 25.000,00  50.000,00  
Προσωπικό (Μόνιμο) 8 20.000,00  160.000,00  

Λοιπά Κόστη (Καύσιμα - Οχήματα) 2 20.000,00  40.000,00  
Σύνολο   352.000,00                                                        

Είναι προφανές ότι η επιλογή της μεθόδου χρηματοδότησης  έχει σαν βασική διαφορά την κατανομή του ρίσκου 

και την ανάληψη του. Σε κάθε περίπτωση δανεισμού από τον Δήμο το ρίσκο είναι 100% δικό του ανεξάρτητα του 

αποτελέσματος και στην περίπτωση της αυτοχρηματοδότησης με μόχλευση πόρων το ρίσκο είναι 100% του 
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ιδιωτικού τομέα και το αποτέλεσμα καθορίζει τις πληρωμές μέσω της αξιολόγησης. Συνεπώς αυτή είναι η 

μεγαλύτερα διαφορά των δύο μεθόδων και η οικονομική τους σύγκριση μπορεί να γίνει για να εντοπιστούν οι 

χρηματοροές και με συνολική αξιολόγηση να προκύψει το value for money, δηλαδή η πλέον συμφέρουσα λύση 

με στάθμιση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.  

Συνεπώς το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου, με βάση τα στοιχεία της Μελέτης που εκπονήθηκε, προτείνεται 

να αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος να ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και να καταβάλλει το 

τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) ενεργειακής απόδοσης 

και τήρησης συγκεκριμένων και ονοματισμένων εξαρχής KPIs. Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, 

με απόφαση του ΔΣ Φορέα, escrow account σε πιστωτικό ίδρυμα. Στον escrow account, ο πάροχος ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε αυτόν τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών, όπως αυτό καθορίζεται 

από κανονιστική απόφαση. Στις συμβάσεις μεσεγγύησης - ενεχυρίασης απαιτήσεων της ΣΠΥ, ορίζονται ουσιώδεις 

λεπτομέρειες της υλοποίησης, όπως αναφέρονται στην του ΔΣ και περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη με τα 

οποία διεξάγεται ο Διαγωνισμός.   

Το θεσμικό πλαίσιο της εκχώρησης των ανταποδοτικών τελών, ορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 43 του ν. 
4257/2014: «Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε 

είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες 

συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της 

οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη». 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα – στόχος: η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας, 

παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποιότητας ζωής στην 

πόλης.  

Για την επίτευξη του στόχου, αξιοποιούνται: οι διατάξεις του ν. 3855/2010 και η συμμετοχή των Εταιρειών 

Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, που καθορίζουν τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) καθώς και 

το πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ).  

Η αποπληρωμή του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης : 

• θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης που τελικά θα επιτευχθεί (αντιστοίχηση του συμβατικού 

και του νέου συστήματος) θα είναι ποσοστό (%) επί της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος (συμβατική 

κατανάλωση) 2016, σε διάρκεια  12 ετών και θα προκύψει σαν προσφορά από τους υποψηφίους Αναδόχους. 

Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση 
που θα προκύψει. Θα έχει μηδενικές δαπάνες συντήρησης, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις 
χρηματοροές του και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε συναφείς πρόσθετες επενδύσεις. 

1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων / φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας (τύπου led), στο σύνολο της 

γεωγραφικής έκτασης του Δήμου. 
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2. Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου 

(pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός). 

3. Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός 

αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης). 

4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση και 

λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης). 

Η όλη διαδικασία σε διοικητικό - διαδικαστικό επίπεδο είναι δοκιμασμένη, βασίζεται στις κοινοτικές διαδικασίες 

και ισχύουσες οδηγίες, τηρεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, είναι ανοικτή και εξασφαλίζει το Δήμο και τις υπηρεσίες 

του σε θέματα νομιμότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πρότασης Χρηματοδότησης που καταρτίσθηκε: Δίδεται 

η κατανάλωση ενέργειας του υφιστάμενου συστήματος (εγκατεστημένοι λαμπτήρες / φωτιστικά / προβολείς 

παλαιού τύπου) και του προτεινόμενου συστήματος (λαμπτήρες / φωτιστικά / προβολείς τύπου LED), που θα 

προκύψουν σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης και αφορούν στο σύνολο του 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), του Δήμου. 

 
Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά έξοδα στην Υφιστάμενη Κατάσταση και σε αυτή που θα διαμορφωθεί, 

στις Ταμειακές Ροές και στο συνολικό Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (περιλαμβανόμενων των εκτιμήσεων των 

βασικών παραδοχών), εξάγονται: α. Οι κατηγορίες Εξόδων (Υφιστάμενη Κατάσταση), β. Κόστος Κατανάλωσης 

Υφιστάμενου και Νέου Συστήματος, γ. Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης, δ. Εξοικονόμηση ενέργειας σε €, ε. 

Κόστος Carbon (CO2), στ. Περιβαλλοντολογική Εξοικονόμηση, ζ. Προσδιορισμός του Οφέλους του Δήμου, μέσω 

της εξοικονόμησης των λειτουργικών δαπανών του έτους βάσης και στη διάρκεια των ετών της Σύμβασης. 

 

Τύπος Λαμπτήρα / Φωτιστικού
Ισχύς 

(WATT) Τεμάχια
Πραγματική 

Κατανάλωση 
(WATT)

Συνολική 
Κατανάλωση 

/ Ώρα

Συνολική Ημερήσια 
Κατανάλωση KW/h

Συνολική Ετήσια 
Κατανάλωση 

KW/h

Συνολική Κατανάλωση 
KW σε 12 έτη

23W CFL (Τύπου Καπελάκι - Βραχίονας) 23 6.273 29 180.349
125W HG (Φωτιστικά Κορυφής) 125 1.462 156 228.438

125W Ηg/Na (Φωτιστικό Δρόμου) 125 4.132 156 645.625
250W Ηg/Na (Φωτιστικό Δρόμου) 250 103 313 32.188

Λαμπτήρας LED ≤ 12W 9 6.273 9 56.457
Φωτιστικό Κορυφής LED ≤ 40 W 30 1.462 30 43.860
Φωτιστικό Δρόμου LED ≤ 50W 40 4.132 40 165.280

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤ 120W 90 103 90 9.270

3.525.756,86
521.459,44

€ 809.039,94
CO2 4.051.094,63

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (KWh):
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€):

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ :

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ KWH & € ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΟΦΕΛΟΥΣ

56.635.700,05

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

LED 
3.270,92 1.193.884,81 14.326.617,77

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ / 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
 ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

12.930,53 4.719.641,67
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Το μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο έτος είναι: 521.459,44 € και έως  το 12ο (6.993.860,79 €). Ο 
διαμορφούμενος Προϋπολογισμός Προφοράς και όχι η δαπάνη του Δήμου, έχει ως εξής : 

1 2 3 4 5 6 
521.459,44 531.888,63 542.526,40 553.376,93 564.444,47 575.733,36 

 
7 8 9 10 11 12 

587.248,02 598.992,98 610.972,84 623.192,30 635.656,15 648.369,27 
Επαναλαμβάνεται ότι αυτός είναι ο Προϋπολογισμός Προσφοράς και όχι η δαπάνη του Δήμου, δηλαδή σε αυτό 

το ποσό εκτιμάται ότι θα υπάρξει επιπρόσθετο όφελος του Δήμου από την εξοικονόμηση και για το λόγο αυτό 

καταρτίσθηκε το Χρηματοδοτικό Μοντέλο. Με την ανάλυση της χρηματοδοτικής δυνατότητας του έργου 

(Χρηματοδοτικό Μοντέλο), οι υπηρεσίες του Δήμου θα είναι σε θέση να έχουν σαφή και τεκμηριωμένη άποψη για 

το συμφέρον ή όχι του Δήμου σε όποια διαδικασία επιλεγεί. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος μπορεί να ακυρώσει 
την οποιαδήποτε συμβατική διαδικασία, αν κρίνει ότι αυτές δεν είναι ανταγωνιστικές ή δεν είναι προς το 
συμφέρον του Δήμου. Για την υποβοήθηση της υλοποίησης προβλέπεται Ανεξάρτητος Σύμβουλος στα πλαίσια 

υλοποίησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Ηλεκτροφωτισμού (Κύρια Σύμβαση) του Δήμου για να 

παρακολουθεί και να πιστοποιεί με βάση την Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) την καλή εκτέλεση της και 

να πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων. Για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της 

Βιωσιμότητας,, όπως παρουσιάζονται στην Χρηματοδοτική Πρόταση, αναφέρονται τα εξής : 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Μονάδα Μέτρησης Σύνολο 
Απαιτούμενη Συνολική Επένδυση € 2.345.375,00 

Προϋπολογισμός  (12ετία) πλέον ΦΠΑ € 6.993.860,79  
Μέσος Όρος (ΜΟ), κατ' έτος € 582.821,73  

Ανεξάρτητος Σύμβουλος (12ετία) € 240.000,00  
Project IRR % 13,01% 
Equity IRR % 15,52% 

Average DSCR # 6,32 
Average ROIC % 16,04% 

Περίοδος Αποπληρωμής (pre financing) έτη 5+ 

ΕΤΗ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Κόστος kWh των ΟΤΑ (€/kWh) 0,1479 0,1509 0,1539 0,1570 0,1601 0,1633 0,1666 0,1699 0,1733 0,1768 0,1803 0,1839

Έξοδα Συντήρησης € 1.988.784,74 152.500,00 154.787,50 157.109,31 159.465,95 161.857,94 164.285,81 166.750,10 169.251,35 171.790,12 174.366,97 176.982,48 179.637,21

Κόστος Κατανάλωσης Ενέργειας  (OLD) € 9.362.108,09 698.035,00 711.995,70 726.235,62 740.760,33 755.575,54 770.687,05 786.100,79 801.822,80 817.859,26 834.216,44 850.900,77 867.918,79

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα € 2.608.242,29 200.000,00 203.000,00 206.045,00 209.135,68 212.272,71 215.456,80 218.688,65 221.968,98 225.298,52 228.678,00 232.108,17 235.589,79

Συνολικά Κόστη € 13.959.135,12 1.050.535,00 1.069.783,20 1.089.389,93 1.109.361,96 1.129.706,19 1.150.429,66 1.171.539,54 1.193.043,14 1.214.947,90 1.237.261,41 1.259.991,41 1.283.145,79

Έξοδα Συντήρησης € 449.921,79 34.500,00 35.017,50 35.542,76 36.075,90 36.617,04 37.166,30 37.723,79 38.289,65 38.863,99 39.446,95 40.038,66 40.639,24

Κόστος Κατανάλωσης Ενέργειας  (NEW) € 2.368.247,31 176.575,56 180.107,08 183.709,22 187.383,40 191.131,07 194.953,69 198.852,76 202.829,82 206.886,42 211.024,14 215.244,63 219.549,52

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα € 396.707,13 30.419,50 30.875,79 31.338,93 31.809,01 32.286,15 32.770,44 33.262,00 33.760,93 34.267,34 34.781,35 35.303,07 35.832,62

Συνολικά Κόστη € 3.214.876,23 241.495,06 246.000,37 250.590,91 255.268,32 260.034,26 264.890,43 269.838,55 274.880,40 280.017,75 285.252,45 290.586,36 296.021,38

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε € 6.993.860,79 521.459,44 531.888,63 542.526,40 553.376,93 564.444,47 575.733,36 587.248,02 598.992,98 610.972,84 623.192,30 635.656,15 648.369,27
Ετήσια Εξοικονόμηση 

σε Έξοδα Συντήρησης σε
€ 3.750.398,10 287.580,50 291.894,21 296.272,62 300.716,71 305.227,46 309.805,87 314.452,96 319.169,75 323.957,30 328.816,66 333.748,91 338.755,14

Ανεξάρτητος Σύμβουλος € 240.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Ταμειακές Ροές/ Προυπολογισμός 

Σύμβασης
€ 6.993.860,79 521.459,44 531.888,63 542.526,40 553.376,93 564.444,47 575.733,36 587.248,02 598.992,98 610.972,84 623.192,30 635.656,15 648.369,27

Κατανάλωση Ενέργειας - Υφιστάμενη KWh 61.549.844,90 4.719.641,67 4.790.436,30 4.862.292,84 4.935.227,23 5.009.255,64 5.084.394,48 5.160.660,39 5.238.070,30 5.316.641,35 5.396.390,97 5.477.336,84 5.559.496,89
Κατανάλωση Ενέργειας - 
Προτεινόμενου Έργου 

KWh 15.569.704,29 1.193.884,81 1.211.793,09 1.229.969,98 1.248.419,53 1.267.145,83 1.286.153,01 1.305.445,31 1.325.026,99 1.344.902,39 1.365.075,93 1.385.552,07 1.406.335,35

CO2 emiss ions  - Υφιστάμενη tonnes 70.720.771,79 5.422.868,28 5.504.211,30 5.586.774,47 5.670.576,09 5.755.634,73 5.841.969,25 5.929.598,79 6.018.542,77 6.108.820,91 6.200.453,23 6.293.460,03 6.387.861,93

tCO2 5.422,87 5.504,21 5.586,77 5.670,58 5.755,63 5.841,97 5.929,60 6.018,54 6.108,82 6.200,45 6.293,46 6.387,86

CO2 emiss ions  - Προτεινόμενου Έργου tonnes 17.907.479,82 1.371.773,65 1.392.350,26 1.413.235,51 1.434.434,04 1.455.950,55 1.477.789,81 1.499.956,66 1.522.456,01 1.545.292,85 1.568.472,24 1.591.999,33 1.615.879,32

tCO2 1.371,77 1.392,35 1.413,24 1.434,43 1.455,95 1.477,79 1.499,96 1.522,46 1.545,29 1.568,47 1.592,00 1.615,88

Ενέργεια KWh 45.980.140,61 3.525.756,86 3.578.643,21 3.632.322,86 3.686.807,70 3.742.109,82 3.798.241,46 3.855.215,08 3.913.043,31 3.971.738,96 4.031.315,04 4.091.784,77 4.153.161,54

tCO2 emiss ions  52.831,18 4.051,09 4.111,86 4.173,54 4.236,14 4.299,68 4.364,18 4.429,64 4.496,09 4.563,53 4.631,98 4.701,46 4.771,98

Εξοικονόμηση Δήμου (1)
Εξοικονόμηση Εξόδων Συντήρησης

σε Φορέα από Λειτουργικά
€ 4.597.027,03 352.500,00 357.787,50 363.154,31 368.601,63 374.130,65 379.742,61 385.438,75 391.220,33 397.088,64 403.044,97 409.090,64 415.227,00

Εξοικονόμηση Δήμου (2)
Εξοικονόμηση Εξόδων Συντήρησης
σε Δήμο : Φόρο, Τέλη, Προμήθειες

€ 366.001,92 28.065,02 28.486,00 28.913,29 29.346,99 29.787,19 30.234,00 30.687,51 31.147,82 31.615,04 32.089,27 32.570,61 33.059,17

Σύνολο Εξοικονόμησης
Δήμου (1+2)

Άθροισμα Εξοικονόμησης 
Επένδυσης σε Φορέα

€ 4.963.028,95 380.565,02 386.273,50 392.067,60 397.948,62 403.917,85 409.976,61 416.126,26 422.368,16 428.703,68 435.134,23 441.661,25 448.286,17

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Περιβαλλοντολογική 
Εξοικονόμηση 

Υφιστάμενα Έξοδα 
Λειτουργίας

Έξοδα Προτεινόμενου 
Έργου (LED)

Εξοικονόμηση

Υπηρεσίες Ενεργειακής 
Αναβάθμισης

Κόστος Carbon(CO2)
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Περίοδος Αποπληρωμής (post financing)  έτη 12 
NPV Κόστους Υφιστάμενης Κατάστασης € 6.077.790,51 

NPV Κόστους Προτεινόμενης Κατάστασης - LED € 1.619.495,68 
Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση   € 703.612,50 

Κατανάλωση Ενέργειας Υφιστάμενης Κατάστασης kWh 61.549.845 
Κατανάλωση Ενέργειας Προτεινόμενης Κατάστασης kWh 15.569.704 

Ενεργειακή Μείωση (ΜΟ 12 Έτη) % 74,70% 
Συνολικοί Τόνοι CO2 -  Υφιστάμενη tonnes 70.721 

Συνολικοί Τόνοι CO2 -  Προτεινόμενη tonnes 17.890 
Μείωση Ρύπων Συνολικά tonnes 52.831 

Μείωση Ρύπων Υφιστάμενη / Προτεινόμενη % 74,70% 
Δίδεται σαν «οροφή εξοικονόμησης» 74,70% (ότι δεν θα καλύπτεται σαν % εξοικονόμησης, θα πηγαίνει στον 

πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας σαν δαπάνη για την κατανάλωση ενέργειας) και ο Δήμος προσδοκεί με την όποια 

Συμβατική Διαδικασία επιλέξει να έχει την μέγιστη εξοικονόμηση και το μέγιστο δυνατό όφελος.  

Με βάση την εκτίμηση της ανάλυσης, θα υπάρξει αξιόλογη έκπτωση επί του προϋπολογισμού προσφοράς (είναι 

η συνολική εξοικονόμηση με βάση την Πρόταση Βιωσιμότητας). Προτείνεται σε κάθε περίπτωση να υπάρξει 

ανάληψη ρίσκου από τον Ιδιωτικό Τομέα και να αναλάβει κάθε αστοχία υλικού σε όλο το διάστημα ισχύος της 

Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας (εγγυητική ευθύνη 12ετίας).  

Αν τώρα κάνουμε μια υπόθεση :  

Ο Δήμος προχωρά σε δανειοδότηση (πχ από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) και σε διεξαγωγή διαγωνισμού 
προμήθειας - εγκατάστασης εξοπλισμού, ως εξής:  2,9 εκ. € το οποίο και θα αποπληρωθεί με δέσμευση των ΚΑΠ, 
ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης), δάνειο 12ετούς διάρκειας, επιτόκιο περίπου 4%.  
 
Σενάριο 2.1 : Ταμειακές Ροές - Αστοχία 10% και εξοικονόμηση 74,70 % (όφελος Δήμου : 1.584.228 €) 

 
 
Σενάριο 2.2 : Ταμειακές Ροές - Αύξηση αστοχίας σε 20% και εξοικονόμηση 66,19% (όφελος Δήμου: 643.772 
€) 

 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Έτος λειτουργίας 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ταμειακές Ροές (€,000)
Έσοδα Σύμβασης (1) 521.459 521.459 521.459 521.459 521.459 521.459 521.459 521.459 521.459 521.459 521.459 521.459

Λειτουργικα Κοστη (2) 64.920 66.542 68.206 69.911 71.659 73.450 75.287 77.169 79.098 81.076 83.102 85.180
Αποτέλεσμα Λειτουργίας (ΕBITDA) (3) 

= (1) - (2)
456.540 454.917 453.253 451.548 449.800 448.009 446.173 444.291 442.361 440.384 438.357 436.279

Φόροι (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Απαιτούμενη επένδυση (5) -2.908.265 

Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου (6) = (3) 
– (4) – (5)

-2.908.265 456.540 454.917 453.253 451.548 449.800 448.009 446.173 444.291 442.361 440.384 438.357 436.279

 Ίδια Συμμετοχή (7) 0
Δάνειο ΕΤΕπ (8) 1.454.133

Επιχορήγηση (9)
Δάνειο ΤΠΔ (10) 1.454.133

Καθαρή Ταμειακή Ροή προ 
εξυπηρέτησης Δανεισμού (11) = (6) + 

(7) + (8) + (9) + (10)
-2.908.265 456.540 454.917 453.253 451.548 449.800 448.009 446.173 444.291 442.361 440.384 438.357 436.279

Συσσωρευμένες Ταμειακές Ροές πριν 
από την Εξυπηρέτηση του Δανείου -2.908.265 -2.451.725 -1.996.808 -1.543.555 -1.092.006 -642.206 -194.197 251.976 696.266 1.138.628 1.579.011 2.017.368 2.453.648

Αποπληρωμή Δανείου ΕΤΕπ 
(Τόκοι+Κεφάλαιο) (12)

-146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 

Αποπληρωμή Δανείου ΤΠΔ 
(Τόκοι+Κεφάλαιο) (13)

-168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 

Καθαρή Ταμειακή Ροή (14) = (11) - 
(12) – (13) -2.908.265 141.733 140.110 138.446 136.741 134.993 133.202 131.366 129.483 127.554 125.577 123.550 121.472

1.584.228
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Δεν θα πρέπει επίσης να διαφύγουν τα εξής, σε ότι αφορά την ανάληψη του Έργου από το Δήμο και ανεξάρτητα 

των Σεναρίων (2.1 και 2.2) που παρουσιάστηκαν : 

• Η ευθύνη λειτουργίας - συντήρησης του Συστήματος (περιλαμβανομένης της Τηλεδιαχείρισης- Ελέγχου 

Βλαβών – Λειτουργίας Smart Cities), θα ανήκει στο Δήμο (Τεχνικές Υπηρεσίες). Επιπροσθέτως η 

λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος και με χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων θα 

απαιτήσει, είτε την πρόσληψη προσωπικού, είτε την συμβολή του ιδιωτικού τομέα (αυτό συνεπάγεται 

αυξημένο κόστος λειτουργίας που δεν έχει εκτιμηθεί στα ανωτέρω Σενάρια). 

• Στη διαδικασία της χρηματοδότησης από το Δήμο, η εγγυητική ευθύνη θα έχει μια βασική ειδοποιό 

διαφορά (στο καθεστώς προμήθειας θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η αστοχία οφείλεται στο υλικό και όχι σε 

εξωγενείς παράγοντες, ενώ στις ΣΕΑ – Αυτοχρηματοδότηση – η ευθύνη ανήκει 100% στον ιδιώτη 

ανεξάρτητα προέλευσης). Είναι προφανές ότι ο κρίσιμος αυτός τομέα μπορεί να δημιουργήσει αυξημένα 

κόστη σε περίπτωση αστοχιών των οποίων δεν θα είναι ευκρινής ο προσδιορισμός τους (ο τομέας του 

Ηλεκτροφωτισμού είναι σε μια συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος 

προσαρμογής είναι προτιμότερο να το αναλαμβάνει το Ιδιωτικός Τομέας και όχι ο Δημόσιος). 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: 

• Ο Δήμος δεν θα προβεί σε καμία αύξηση δαπάνης, σχέση με το έτος βάσης (2016). Συνεπώς για την 

αποπληρωμή της κατανάλωσης ενέργειας (σύμφωνα με τα δεδομένα της Πρόταση, του Χρηματοδοτικού 

Μοντέλου και των Αναλύσεων Ευαισθησίας) και για την αποπληρωμή της συνολικής αλλαγής του 

Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (περιλαμβανομένης της λειτουργίας - συντήρησης 

και των Συστημάτων Τηλεδιαχείρισης), θα χρησιμοποιηθεί η εξοικονόμηση του έτους βάσης, (2016) από 

το Βασικό Σενάριο (βλέπε Χρηματοοικονομικό Μοντέλο – Βασικό Σενάριο), δηλαδή : 521.459,44 €, (έτος 

βάσης) και 3.525.756,86 KWh (έτος βάσης), 

• Στο Σενάριο της Αυτοχρηματοδότησης (με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, με Μόχλευση Κεφαλαίων και 

ανάληψη 100% ρίσκου από τον Ιδιωτικό Τομέα) ο Δήμος :  

- απαλλάσσεται από την διαχειριστική και την εγγυητική ευθύνη για 12 χρόνια (ανεξάρτητα της 

 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Έτος λειτουργίας 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ταμειακές Ροές (€,000)
Έσοδα Σύμβασης (1) 462.057 462.057 462.057 462.057 462.057 462.057 462.057 462.057 462.057 462.057 462.057 462.057

Λειτουργικα Κοστη (2) 81.420 83.455 85.541 87.680 89.872 92.119 94.422 96.782 99.202 101.682 104.224 106.829
Αποτέλεσμα Λειτουργίας (ΕBITDA) (3) 

= (1) - (2)
380.638 378.602 376.516 374.377 372.185 369.938 367.635 365.275 362.855 360.375 357.833 355.228

Φόροι (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Απαιτούμενη επένδυση (5) -2.908.265 

Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου (6) = (3) 
– (4) – (5)

-2.908.265 380.638 378.602 376.516 374.377 372.185 369.938 367.635 365.275 362.855 360.375 357.833 355.228

 Ίδια Συμμετοχή (7) 0
Δάνειο ΕΤΕπ (8) 1.454.133

Επιχορήγηση (9)
Δάνειο ΤΠΔ (10) 1.454.133

Καθαρή Ταμειακή Ροή προ 
εξυπηρέτησης Δανεισμού (11) = (6) + 

(7) + (8) + (9) + (10)
-2.908.265 380.638 378.602 376.516 374.377 372.185 369.938 367.635 365.275 362.855 360.375 357.833 355.228

Συσσωρευμένες Ταμειακές Ροές πριν 
από την Εξυπηρέτηση του Δανείου -2.908.265 -2.527.627 -2.149.025 -1.772.510 -1.398.133 -1.025.948 -656.009 -288.374 76.901 439.756 800.131 1.157.965 1.513.192

Αποπληρωμή Δανείου ΕΤΕπ 
(Τόκοι+Κεφάλαιο) (12)

-146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 -146.085 

Αποπληρωμή Δανείου ΤΠΔ 
(Τόκοι+Κεφάλαιο) (13)

-168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 -168.722 

Καθαρή Ταμειακή Ροή (14) = (11) - 
(12) – (13) -2.908.265 65.830 63.795 61.709 59.570 57.378 55.131 52.828 50.468 48.048 45.568 43.026 40.421

643.772
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προέλευσης της αστοχίας), η οποία περνά στον Ανάδοχο και η πληρωμή γίνεται βάση επίτευξης του 

στόχου και της εξοικονόμησης ενέργειας.  

- κερδίζει για 12 έτη, το σύνολο του κόστους συντήρησης (60% της συνολικής δαπάνης) του 

Υφιστάμενου Συστήματος, δηλαδή : 2.706.052 € + τις διαφορές στα τέλη (0,00796 € / KWh, στα 

45.980.140,61 KWh της εξοικονόμησης) : 366.002 € = 3.072.054 € (Μέσο Όρο : 256.004 € / έτος).  

- επιπρόσθετα αναμένει την έκπτωση που θα δοθεί στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί (εκτίμηση) : 

1.500.000 € (ο Προϋπολογισμός Προσφοράς είναι : 6.993.860,79 €).  
- συνεπώς σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης το όφελος εκτιμάται σε : 4.572.054 € (δηλαδή 

Μέσο Όρο : 381.005 € / έτος), με μηδέν ρίσκο από την πλευρά του Δήμου. 

• Στο Σενάριο 2.1 (100% κάλυψη με δανειακά κεφάλαια και συνολική εγγύηση του Δήμου για τον δανεισμό 

που θα αναληφθεί, αστοχία 10%, εξοικονόμηση 70%) :  

- αναλαμβάνεται η συνολική εγγυητική ευθύνη για τμήμα της Σύμβασης όμως αυτή καθορίζεται από τον 

προσδιορισμό του ποιος ευθύνεται για αυτήν,  

- αναλαμβάνεται η ευθύνη επίτευξης αποτελεσμάτων : εξοικονόμηση ενέργειας - συντήρησης & 

λειτουργίας του συστήματος συνολικά (παρακολούθηση, κλπ),  

- πρέπει να ενισχυθεί σε προσωπικό εξειδικευμένο σε ανάλογα συστήματα και να μην υπάρξει αστοχία 

εξοπλισμού μεγαλύτερη του 10% στην Προμήθεια  (που θα καλύπτεται από την εγγύηση),  

- στην καλύτερη περίπτωση (εφόσον ισχύσουν όλα τα προαναφερόμενα στο 100%) θα επιβαρυνθεί με 

τα τοκοχρεολύσια του δανείου για 12 έτη, στο 100% της επένδυσης (επιπροσθέτως και το ΦΠΑ, ενώ ο 

Ιδιώτης θα βάλει έχει κόστος χρήματος 30% - 40% και τα άλλα Ίδια Κεφάλαια) και το συνολικό του 

όφελος θα είναι : 1.966.977 € (όφελος από την εξοικονόμηση των δαπανών συντήρησης) + 
366.002 € (διαφορές από το ενεργειακό όφελος) + 1.584.228 €  (Όφελος 12ετίας από το Σενάριο 
2.1, δηλαδή αστοχία 10% και εξοικονόμηση ενέργειας 70,77%) = 3.917.207 € (δηλαδή Μέσο Όρο 
: 326.433 € / έτος) με το σύνολο του ρίσκου στο Δήμο. 

• Στο Σενάριο 2.2 (100% κάλυψη δανειακά κεφάλαια από ΕΤΕπ - ΤΠΔ, και συνολική εγγύηση του Δήμου για 

τον δανεισμό που θα αναληφθεί, αύξηση της αστοχίας σε 20%, μείωση εξοικονόμησης σε 61,00%):  

- με την εφαρμογή του Σεναρίου 2 έχουμε μείωση του οφέλους, δηλαδή 1.739.350 € (όφελος από τις 
δαπάνες συντήρησης) + 324.309 € (διαφορές από το ενεργειακό όφελος) + 643.772 €  (Όφελος 
12ετίας από το Σενάριο 2.2, δηλαδή αστοχία 20% και εξοικονόμηση ενέργειας 61,21%) =  
2.707.431 € (225.619 € / έτος - Μέσος Όρος). 

Για την προετοιμασία διαγωνισμών Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση - 

Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), απαιτούνται τα εξής: 

Φάση Α:  
1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για:  α. Έγκριση τη Μελέτης που έχει 

εκπονηθεί, β. Εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη Φωτισμού για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων 
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Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 

(Οδοφωτισμός), γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για τα περεταίρω.  

2. Απόφαση ΔΣ για την αποδοχή της Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και αποστολή στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας. 

3. Πρωτογενή Αιτήματα σε ΚΗΜΔΗΣ (διακριτά για Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης και Ανεξάρτητο 
Σύμβουλο). 

4. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για δέσμευση πιστώσεων για κάθε έτος (12 έτη) και αποστολή 

στην Αποκεντρωμένη για έγκριση (οι πιστώσεις αφορούν τις συμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης - 

Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων θα εκχωρηθούν σε Ειδικό Λογαριασμό 

escrow στο ΤΠΔ και θα χρησιμοποιηθούν για τις πληρωμές της Ενεργειακής Αναβάθμισης, εφόσον τηρούνται οι 

απαιτήσεις της Σύμβασης). 

5. Απόφαση του ΔΣ για την διεξαγωγή των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών για την ανάδειξη Φορέα 
Υλοποίησης για την Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Κύρια Σύμβαση) και τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο του 

Έργου και αποστολή των αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για Έλεγχο Νομιμότητας. 

6. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση όρων των διαγωνισμών για την ανάδειξη Φορέα 
Υλοποίησης για την Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Κύρια Σύμβαση) και τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο. 

Φάση Β:  
7. Διενέργεια Διαγωνισμού. 

8. Προσυμβατικός Έλεγχος. 

9. Σύμβαση. 

Επίσης σε περίπτωση που επιλεχθεί η διαδικασία ΣΔΙΤ (Ν. 3389/2005 και ΕΓΣΔΙΤ), έχουμε τα εξής: 

Φάση Α: Αίτηση για ένταξη στον Κατάλογο των προτεινόμενων Συμπράξεων της ΕΓΣΔΙΤ  
Ο ενδιαφερόμενος Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) πρέπει να υποβάλλει στην ΕΓ ΣΔΙΤ Φάκελο Επιχειρηματικού 

Σχεδίου προς Έγκριση από τη Διυπουργική ΣΔΙΤ, με τα εξής: 

• Υποβολή Αίτησης σε τρία (3) αντίγραφα και ηλεκτρονικά (cd rom), 

• Εγκριτικές Αποφάσεις σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. 

• Master Plan -  Feasibility Study / Ανάλυση των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την υλοποίηση.  

• Χρηματοδοτικό Μοντέλο με βάση το υπόδειγμα (πρότυπο excel). 

Αναλυτικότερα το Αποφατικό της Εισήγησης στο ΔΣ πρέπει να έχει τα κάτωθι: 

1. Εγκρίνει το "Master Plan: Πρότασης χρηματοδότησης (feasibility study), για την υλοποίηση του έργου: 

“Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και 

εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας του (OTA), μετά δικαιωμάτων προαίρεσης της 

Αναθέτουσας Αρχής, για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας, με Ιδιώτη (μέσω της διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού), στην οποία 

το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από Ιδιωτικά Κεφάλαια. 
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2. Εκχωρεί μέρος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 

4257/2014) για την αποπληρωμή του Ιδιώτη στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και εφόσον 

επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν (ΟΤΑ). 

3. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης για υπαγωγή του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του 

Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας”,  

στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή μέχρι και την έκδοση 

απόφασης της σχετικής Διυπουργικής Επιτροπής υπαγωγής του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και στον 

Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, όπως ισχύει σήμερα και στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, η οποία θα 

υποστηρίζεται από το Master Plan της παρούσας και όλο το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης. 

Φάση Β: Μετά την ένταξη στον Κατάλογο των Προτεινόμενων Συμπράξεων της ΕΓΣΔΙΤ 
1. Τεύχη Προκήρυξης, 

2. Τεύχη Σύμβασης, 

3. Εγκριτικές Αποφάσεις, για τη διεξαγωγή. 

Φάση Γ: Συμβατική Διαδικασία 
10. Διενέργεια Διαγωνισμού. 

11. Προσυμβατικός Έλεγχος. 

12. Σύμβαση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τον Οδικό Χάρτη της διαδικασίας, για την επιλογή της βέλτιστης χρονικά 

λύσης που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του Έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης του 

Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, με αυτοχρηματοδότηση και σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

Το Νομικό Πλαίσιο είναι το ίδιο σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ο Ν. 4412/2016 - Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός: 

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  

σχέσης Ποιότητας – Τιμής. 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  
Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός  

Το - ΦΑΣΗ Β: Κατάρτιση Συμβατικών Τευχών (Αναθέτουσα Αρχή) ΕΤΟΙΜΑ 
Έλεγχος των Συμβατικών Τευχών - Διορθώσεις 15 ΗΜΕΡΕΣ 
Τ1 - Προκήρυξη του Έργου (διαδικασίες ΕΣΗΔΗΣ - ΚΗΜΔΗΣ) ΑΜΕΣΑ 

Χρόνος για Υποβολή Προσφορών των Οικονομικών Φορέων   35 ΗΜΕΡΕΣ (ν. 
4412/2016) 

Αξιολόγηση των Προσφορών των Οικονομικών Φορέων 30 ΗΜΕΡΕΣ 
Ενστάσεις – Προδικαστικές Προσφυγές (Αναθέτουσα Αρχή) 30 ΗΜΕΡΕΣ 

Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου (Αναθέτουσα Αρχή) ΑΜΕΣΑ (3,5 μήνες από 
Το) 

Σύνταξη & Αποστολή Φακέλου σε Ελεγκτικό Συνέδριο (Αναθέτουσα Αρχή) 30 ΗΜΕΡΕΣ 
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Milestone 1 - Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης  ΑΜΕΣΑ (4,5 μήνες από 
Το) 

ΦΑΣΗ Γ: Μελέτη Εφαρμογής - Οριστικοποίηση Εγχειριδίων 60 ΗΜΕΡΕΣ 
Υλοποίηση της Σύμπραξης (Φωτισμός – Τηλεδιαχείριση – Smart) 180 ΗΜΕΡΕΣ (ΕΩΣ 360) 
Έλεγχος Τήρησης Προδιαγραφών Μελέτης (Αναθέτουσα Αρχή – 
Ανεξάρτητος Σύμβουλος) 

15 ΗΜΕΡΕΣ 

Προσθήκες – Βελτιώσεις (Αναθέτουσα Αρχή) 15 ΗΜΕΡΕΣ 
Milestone 2 - Ολοκλήρωση διαδικασιών – Παραλαβή (Αναθέτουσα Αρχή) 30 ΗΜΕΡΕΣ 

• Milestone 1 - Ανάδειξη Αναδόχου: 135 ημέρες από την κατάθεση των Συμβατικών Τευχών. 

• Milestone 2 - Ολοκλήρωση Έργου: Συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών ελέγχου, προσθηκών και 

παραλαβής, εκτιμάται χρονικό διάστημα από 250 έως και 300 ημέρες. 
Με βάση τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής 

τη λήψη απόφασης σχετικά με: 

1. Την έγκριση του "Master Plan: Πρότασης χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή 

Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart 

Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Λαυρεωτικής, μετά δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας 

Αρχής, για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

πολυετούς διάρκειας, με ιδιώτη (μέσω διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της 

απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια. 

2. Εκχώρησης μέρους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 

4257/2014) για την αποπληρωμή του ιδιώτη στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Ενεργειακής 

Απόδοσης) και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν. 

3. Εξουσιοδότησης του Δήμαρχου για τα περαιτέρω, δηλαδή είτε υποβολή αίτησης για ένταξη του έργου στις 

διατάξεις του ν. 3389/2005 και στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, όπως ισχύει σήμερα και στην Ειδική 

Γραμματεία ΣΔΙΤ, εφόσον το χρονικό διάστημα δημοπράτησης του έργου δεν θα ξεπερνά το πρώτο δίμηνο του 

2018, είτε υποβολή στο ΔΣ της διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας (στο ίδιο χρονικό διάστημα) με βάση τον ν. 

4412/2016 σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη και σε κάθε 

περίπτωση να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης και νομιμότητας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και 
έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη λήψη απόφασης σχετικά με: 
Α. Την έγκριση του "Master Plan: Πρότασης χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με 
Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Λαυρεωτικής, μετά δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, για την 
τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας, με 
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ιδιώτη (μέσω διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης 
θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια. 
Β. Εκχώρησης μέρους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 4257/2014) 
για την αποπληρωμή του ιδιώτη στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Ενεργειακής Απόδοσης) και 
εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν. 
Γ. Εξουσιοδότησης του Δήμαρχου για τα περαιτέρω, δηλαδή είτε υποβολή αίτησης για ένταξη του έργου στις 
διατάξεις του ν. 3389/2005 και στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, όπως ισχύει σήμερα και στην Ειδική 
Γραμματεία ΣΔΙΤ, εφόσον το χρονικό διάστημα δημοπράτησης του έργου δεν θα ξεπερνά το πρώτο δίμηνο του 
2018, είτε υποβολή στο ΔΣ της διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας (στο ίδιο χρονικό διάστημα) με βάση τον ν. 
4412/2016 σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη και σε κάθε 
περίπτωση να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης και νομιμότητας. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ξυλείας για την 
κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 409/2017 

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη 

διενέργεια της προμήθειας ξυλείας για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και 

Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο 
Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. 146/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε 
η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και ενισχύθηκε ο ΚΑ 
δαπανών 15-6661.002, με το ποσό των 24.700,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20065/03.11.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την ανάγκη 
προμήθειας ξυλείας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. 

− Την υπ’ αριθμ. 142/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια ξυλείας», 
προϋπολογισμού δαπάνης 11.859,36 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002425381 
2017 12 15. 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20065/03.11.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 142/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 11.859,36 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ξυλείας για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 11.859,36 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6661.002 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 214Α/2017 που εκδόθηκε με την 
αριθμ. 383/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 410/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε 
της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής 214Α/2017 που εκδόθηκε με την αριθμ. 383/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 23453/12.12.2017 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.383/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού:  

(ι) 784,92 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας»,  

(ιι) ποσού 143,84 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρίου»  

(ιιι) ποσού 11.039,97 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.009 με τίτλο: «συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων και 

εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017  

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

Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’.   
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Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση της 

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

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 11.967,93 ευρώ, ενώ με το γραμμάτιο είσπραξης 570/2017 επεστράφη το 

ποσό των 0,80 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

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

− την υπ’ αριθμ.383/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 23453/12.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 214Α/2017, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, με 
βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «επισκευή 
επίπλων Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 411/2017 

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 

ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’επισκευή επίπλων Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο 
Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 
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− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19344/23.10.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την ανάγκη 
επισκευής των επίπλων του Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ. 136/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «επισκευή επίπλων 
Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 1.701,28 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002398477 2017 12 07. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ δαπανών 10-6265 του 
οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19344/23.10.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 136/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.701,28 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «επισκευή επίπλων 
Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.701,28 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6265 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση του καυστήρα και των σωμάτων 
θέρμανσης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 412/2017 

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη 

συντήρηση του καυστήρα και των σωμάτων θέρμανσης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο 
Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 
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− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23029/06.12.2017 εισήγηση της Υπευθύνου του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Λαυρίου, σχετικά με την ανάγκη συντήρησης του λέβητα και των θερμαντικών σωμάτων του ΚΠΕ. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ δαπανών 15-7331.002 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23029/06.12.2017 εισήγηση της Υπευθύνου του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Λαυρίου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 223,20 ευρώ για την ανάθεση της συντήρησης του λέβητα και των θερμαντικών 
σωμάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 223,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-7331.002 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης 
μεταλλικών πέργκολων στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 413/2017 

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 

ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών πέργκολων στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο 
Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 
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− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ.146/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε η 4η 
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και ενισχύθηκε ο ΚΑ δαπανών 30-
6262.007 με το ποσό των 4.800,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23176/08.12.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την ανάγκη 
κατασκευής και τοποθέτησης δύο πέργκολων στην Κεντρική Πλατεία της πόλης του Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 143/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια και 
τοποθέτηση μεταλλικών πέργκολων Δ.Ε. Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 6.299,20 ευρώ, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002421231 2017 12 14. 

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

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23176/08.12.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 143/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 6.299,20 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών 
πέργκολων στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.007 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό των 1.299,20 ευρώ θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ 
δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας καταμετρητή 
νομισμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Αρ. Απόφ.: 414/2017 

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη 

διενέργεια της προμήθειας καταμετρητή νομισμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο 
Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23403/12.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με 
την ανάγκη προμήθειας ενός καταμετρητή  - ανιχνευτή πλαστών νομισμάτων για την κάλυψη των αναγκών της. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ δαπανών 10-6612 του 
οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23403/12.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 810,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ενός καταμετρητή  - ανιχνευτή 
πλαστών νομισμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 810,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6612 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της 
υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες επισκευής στάσεων αναμονής στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 415/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε 
της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες επισκευής στάσεων αναμονής 

στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου’’». 
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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, λόγω της άμεσης 
ανάγκης συντήρησης των στάσεων. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το 
συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο 
Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22766/01.12.2017 εισήγηση Δημάρχου σχετικά με την αναγκαιότητα συντήρησης 
των στάσεων της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 153/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες επισκευής 
στάσεων αναμονής στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 4.092,00 ευρώ, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002432876. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-6262.011 του 
οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22766/01.12.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 153/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.092,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με «εργασίες επισκευής 
στάσεων αναμονής στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.092,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.011 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την 
υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 10.04.2017 και με αριθμό 
κατάθεσης ΠΡ458/2017 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 10ης Ιανουαρίου 
2018  
Αρ. Απόφ.: 416/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε 
της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 

10.04.2017 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ458/2017 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 10ης 

Ιανουαρίου 2018».  

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, λόγω του γεγονότος 
ότι δικάσιμος για τη συζήτηση της προσφυγής έχει ορισθεί η 10.01.2018. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την από 10 Απριλίου 2017 και με αριθμ. πρωτ: ΠΡΦ 458/2017 προσφυγή που άσκησε ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά την ακύρωση των 
ταμειακών βεβαιώσεων με αριθμό χρηματικού καταλόγου 109/01.03.2017 και 110/01.03.2017, τις οποίες εξέδωσε 
ο Δήμος Λαυρεωτικής για τη βεβαίωση σε βάρος της συνολικού ποσού 445.522,53 ευρώ, που αφορά δημοτικά 
τέλη καθαριότητας & φωτισμού, καθώς και δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το α’ εξάμηνο του έτους 
2017. 
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Η εταιρεία προσφεύγει για τους εξής λόγους: 

− Νομική πλημμέλεια της προσβαλλόμενης εγγραφής δημοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού στο 
χρηματικό κατάλογο λόγω πλημμέλειας της υπ’ αριθμ.151/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής στην οποία στηρίζεται, καθόσον αυτή ορίζει διαφορετικό συντελεστή δημοτικών τελών 
καθαριότητας και φωτισμού αποκλειστικά και μόνο για τη ΔΕΗ. 

− Νομική πλημμέλεια της προσβαλλόμενης εγγραφής δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στο 
χρηματικό κατάλογο λόγω πλημμέλειας της υπ’ αριθμ. 152/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής στην οποία στηρίζεται, καθόσον η απόφαση αυτή ορίζει διαφορετικούς συντελεστές φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων ανά κατηγορίες υπόχρεων και όχι ανά περιοχή, κατά παράβαση της παρ.1 του 
άρθρου 10 του Ν.1080/80. 

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και χρήζουν ιδιαίτερα 
προσεκτικής αντιμετώπισης, με βάση δικονομικά και ουσιαστικά επιχειρήματα που θεμελιώνονται από το 
Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο και την κοινή νομοθεσία.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 έγγραφό του, 
έχει εισηγηθεί  μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

«Θεωρώ ότι ο Δήμος, λαμβανομένου υπ’ όψη και του φόρου εργασίας μου, ως  μόνου δικηγόρου  χωρίς  

καν γραμματειακή ή  άλλη υποστήριξη, πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση  και εμπειρία, 

σε αντικείμενα της φύσεως των ανωτέρω προσφυγών, με γνώμονα την πληρεστέρα  εξασφάλιση  και προστασία 

των  δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του. 

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

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

την ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο  (βλ. αριθ. 53/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)». 

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

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

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

 
Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 42 από 42 

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

− την από 10.04.2017 προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., η οποία επιδόθηκε στο 
Δήμο Λαυρεωτικής με αριθμ. πρωτ: 21531/22.11.2017, 

− την αρ. πρωτ: 20615/26.10.2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, 
βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 
αριθμ. 30 - 32, Κολωνάκι, να υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου 
υπόμνημα επί της από 10.04.2017 και με αριθμ. κατ. ΠΡ458/2017 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του 
Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», καθώς και 
να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 10ης 
Ιανουαρίου 2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 
Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα συμφέροντα του Δήμου 
και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα 
αντικείμενα αυτά.  
Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το 
άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 

 
 
 
Πιστό απόσπασμα  
Λαύριο 18.12.2017 
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